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1 Connexió 

La pantalla inicial del programa estableix la connexió entre el terminal de l'usuari i el servidor de 

l'Entitat a la que pertany. Les dades que cal introduir són:  

 Entitat: nom del servidor de treball.  

 Nom d'usuari: credencials d'accés de l'usuari. 

 Contrasenya: mot clau que valida l'usuari al servidor. 
 

El programa recorda el darrer servidor en el que s'ha estat treballant en cada ordinador. Si es 

tracta de la primera connexió o en cas que l'usuari vulgui accedir a un entorn diferent, com serien 

l'entorn de proves o l'entorn de formació, caldrà configurar el nou servidor de treball. Per canviar 

de servidor només cal clicar en el nom de l'Entitat actualment seleccionada o, si no n'hi ha cap, 

damunt de "Clic aquí per configurar", i entrar el nom del servidor:  

 

 

El nom de l'Entitat i el nom d'usuari s'han d'introduir seguint les indicacions dels administradors 

del sistema. Posi's en contacte amb el seu coordinador o amb el seu departament d'informàtica 

si no els coneix. 
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Si disposeu de certificat digital, podeu accedir amb ell fent clic al botó “Accés amb certificat”. 
Haureu de seleccionar el vostre certificat de la llista que es mostra i finalment introduir el PIN. 
D’aquesta forma s’habilitaran les funcionalitats del servei Via Oberta del Consorci AOC com la 
consulta al padró en línia i d’altres que s’aniran habilitant properament.  

En cas contrari, podeu accedir fent clic al botó “Acceptar”, però en aquest cas no es podrà 
executar cap de les funcionalitats de Via Oberta. 

1.1 Canvi de contrasenya 

El canvi de contrasenya es pot dur a terme: 

 Sempre que l’usuari així ho desitgi. 

 Quan s’accedeix per primera vegada a l’aplicació.  

 Cada 90 dies, quan l'aplicació ens informi que la contrasenya actual ha caducat.  

Per a fer el canvi cal pitjar el botó “Canviar contrasenya” del formulari de connexió, o "Acceptar" 

quan el programa ens presenti l’avís de “Contrasenya caducada”.   En qualsevol cas caldrà 

complimentar la informació següent: 

 Nom d'usuari: credencials d'accés de l'usuari. 

 Contrasenya antiga: contrasenya vigent fins el moment del canvi o, si s'accedeix per 

primera vegada, la contrasenya inicial que ens hagin proporcionat els administradors del 

sistema. 

 Contrasenya nova: contrasenya que es vol utilitzar a partir d'ara, que serà personal i 

intransferible i que haurà de complir TOTS els requisits mínims que es mencionen al 

formulari de canvi de contrasenya. 

 Confirmar nova: cal tornar a introduir la nova contrasenya per confirmar que aquesta s’ha 

escrit correctament. 

 Visualitzar contrasenyes: activeu aquesta casella per consultar els textos dels camps de 

contrasenya, que per defecte només mostren asteriscs. 
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Els requisits que han de complir les contrasenyes obeeixen al Reial Decret 1720/2007, de 21 de 

desembre, en el que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 

13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. El programa impedeix el canvi de 

contrasenya si algun dels requisits mínims no es compleix. 

1.2 Informació addicional i enllaços externs 

El formulari de connexió conté diversos enllaços que proporcionen informació addicional o que 

porten a planes web externes:  

 Versió x.x.x.x: número de versió del programa que s’està executant; obre l’enllaç a 

l’apartat de l’Hèstia del portal de suport del Consorci AOC. 

 http://hestia.aoc.cat/appclient/: enllaça amb la plana web del projecte, des d'on es poden 

descarregar els executables del programa. 

 AOC: Aquest logo enllaça amb a la plana web del Consorci AOC. 

2 Pantalla inicial 

Una vegada el programa ha validat les nostres credencials, mostra una pantalla amb una barra 

de navegació superior i dues seccions informatives: 

 INCIDÈNCIES: serveix per a fer el seguiment de les peticions de suport que hagin estat 

enviades al servei remot d'atenció a l'usuari mitjançant la icona "Suport" (llegiu l'apartat 

número 3 d'aquest manual per a més informació sobre com gestionar les incidències). 

 ALERTES / TASQUES:  presenta alertes relacionades amb determinades funcionalitats 

del programa com, per exemple, missatges avisant de la caducitat d’un pla d’intervenció. 

Per defecte es mostren les alertes de tota l’Àrea Bàsica, però hi ha l’opció per mostrar 

únicament aquelles alertes relacionades amb el professional de serveis socials. Els 

botons permeten navegar directament al document corresponent. 
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2.1 Barres de navegació  

La barra de navegació es visualitza sempre a la part superior de la finestra del programa i consta 

de dues parts: una botonera invariable que dóna accés a les principals àrees funcionals de 

l'aplicació i una de contextual que s’adapta en funció de la secció del programa en la què ens 

trobem, amb més o menys botons i informació. 

Barra principal de navegació: 

 

Barra de navegació contextual: 

 

A la barra de navegació principal s'hi troben els següents botons, d’esquerra a dreta: 

 Inici: torna a la pantalla inicial del programa. 

 Cercador: condueix al cercador de persones i expedients. 

 Agenda: navega a la pantalla de l’agenda. 

 Explotació: porta al mòdul que conté tots els llistats d’explotació de dades. 

 Memòries: porta al mòdul de creació automàtica de les memòries. 

 Habitatge: engega el mòdul d’ajuts d’habitatge, si està disponible. 

 Gestió de SAD: navega al mòdul de gestió del SAD, si està disponible. 

 Configuració: mostra el mòdul de configuració del programa, si es té el rol adequat. 

 Suport: accedeix al formulari de petició de suport del programa. 

A la barra de navegació contextual hi podem trobar, depenent de l'àrea funcional: 

 Botó Nova Persona: obre el formulari per crear noves fitxes personals. 
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 Botó Nou Expedient d’Atenció Primària: obre el formulari per crear un nou expedient. 

 Botó Historial: el podem trobar tant a la fitxa personal com als expedients. Serveix per 

consultar els canvis de sector i de professionals que han sofert al llarg del temps. 

 Afegir Propietari: només està disponible al mòdul d’habitatge; serveix per crear la fitxa 

que conté les dades dels propietaris dels habitatges. 

 Ajuda: informació addicional relacionada amb l'àrea funcional. 

3 Incidències 

3.1 Consulta d'incidències 

A la pantalla inicial s’hi troba la finestra de gestió d’incidències del programa. Serveix per a 

consultar totes les incidències que ha obert el professional, tant les que estan pendents de 

solucionar com les ja concloses i arxivades. La llista d'incidències es filtra segons l’opció 

seleccionada:  

  Actualitzades: mostra les incidències en procés de resolució que han rebut resposta de 

l'equip de suport però l'usuari encara no l'ha llegida. 

 Obertes: mostra les incidències que estan en procés de resolució que no contenen cap 

comunicació pendent de llegir per part de l'usuari. 

 Totes: mostra totes les incidències que l'usuari ha creat al llarg del temps, incloent les 

resoltes i arxivades, perquè el professional pugui fer-les servir com a referència. 

Per a accedir al contingut d'una incidència, incloent tots els comentaris i respostes tant de l'usuari 

com del servei de suport, només cal prémer el botó "Veure" corresponent. 

 

A la finestra de detall de la incidència hi trobem la informació següent: 

 ID: número d'incidència. 

 Estat: en quin punt de resolució es troba la incidència. 

 Assumpte: breu descripció de la incidència.  

 Data: data en què es va enviar el missatge. 

 Origen: usuari o suport, segons s'escaigui. 

 Estat (detall): mostra si hi ha hagut un canvi d'estat de la incidència.  

 Text: contingut del missatge enviat o rebut.  
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3.2 Obrir una incidència 

El botó "Suport", situat a l'extrem dret de la barra principal de navegació, obre el formulari que 

permet obrir una nova incidència. Al camp "Assumpte" s'hi entra una descripció molt breu i el 

més clara possible del problema o la consulta. Al requadre "Descripció" s'hi escriu l'explicació 

completa, aportant el màxim d’informació per tal de facilitar la tasca de suport i agilitzar la 

resolució de la incidència. Per exemple, si es tracta d’una incidència relacionada amb un 

expedient, caldrà aportar les dades necessàries per a la correcta identificació de l’expedient de 

forma inequívoca. En prémer el botó "Enviar" es fa efectiva l'obertura de la incidència i s'envia al 

servei remot de suport a l'usuari.  

 

3.3 Enviar respostes 

Per a respondre una incidència cal obrir-la mitjançant el botó "Veure" de la pantalla d'inici, tal i 

com es descriu en l'apartat 3.1.1 d'aquest manual. El missatge de resposta s'escriu al requadre 

"Enviar Resposta", situat a la part inferior de la finestra i, fent clic al botó "Enviar", s'enregistra la 

resposta al sistema d'incidències i s'envia el missatge al servei de suport.  
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3.4 Tancar incidències 

Les incidències passen a l'estat "Resolta" quan el servei de suport soluciona el problema que ha 

motivat la incidència. Si després d'una setmana no ha sorgit cap més qüestió l'estat de la 

incidència passa automàticament a "Tancada (Suport)", llevat que apareguin dubtes o es 

presentin problemes addicionals que motivin retornar l'estat de la incidència cap a "Oberta". 

L'usuari també pot tancar la incidència seleccionant "Si" a la casella "Tancar Incidència" abans 

d'enviar un missatge de resposta. En aquest cas l'estat passa a "Tancada (Usuari)".  

Les incidències tancades s'arxiven i ja no s'hi poden afegir més respostes, independentment de 

si han estat tancades per l'usuari o pel servei de suport. 

4 Configuració 

La funció de configuració de l’Àrea Bàsica només està disponible per als Administradors i els 

Coordinadors. S'hi accedeix des de la icona "Configuració" i serveix per a definir l'estructura de 

treball i les dades que suportaran la gestió dels expedients de Serveis Socials. 

 

Les funcionalitats es troben distribuïdes en diferents pestanyes:  

 Gestió d'Usuaris: altes, baixes i modificacions de les dades dels professionals de l'Àrea 

Bàsica, així com la seva organització en equips i el canvi de contrasenya dels usuaris. 

Les altes d’usuari estan restringides al rol d'administrador, encara que les modificacions 

posteriors les poden portar a terme tant els administradors, com els coordinadors.  

 Registres: llistats que permeten auditar l'accés al sistema i a les dades, en compliment 

del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 

Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 

de Caràcter Personal. 

 General: dades generals de l’Àrea Bàsica, com per exemple l’adreça, el logotip, els colors 

de l’agenda, etc. 

 SAD: paràmetres específics del gestor d’expedients de SAD. 

 EAIA: informació necessària per al funcionament d’aquest servei, com per exemple el 

territori d'actuació, l'adreça pròpia, etc. 

 Immigració: gestor dels projectes i les tasques de formació d'aquest àmbit d’atenció. 

 SIAD: gestor de cursos i altres serveis que s’utilitzaran en el mòdul de SIAD.  

 Tràmits: conjunt de formularis de tràmits disponibles per als professionals de l’Àrea 

Bàsica, ja siguin propis o els de la Generalitat. 

 Horaris: espai per a definir els horaris de permanències vinculats als sectors, subsectors 

i equips de l’Àrea Bàsica. 
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4.1 Gestió d'usuaris 

S'hi accedeix des de la Configuració i està dividida en dues seccions:  

 Usuaris: dades dels professionals de l'Àrea Bàsica i dels seus permisos per accedir a la 

informació emmagatzemada pel programa.  

 Equips: permet definir els equips de professionals que desenvolupen la seva activitat en 

un determinat territori i àmbit d'actuació.  

4.1.1 Manteniment dels comptes d'usuari 

A la secció "Usuaris" hi trobem la llista de tots els professionals donats d’alta i que estan actius. 

En aquesta llista s’hi poden veure el nom d’usuari Hèstia, el nom i cognoms del professional i 

tots els rols que té assignats dins del programa.  

També es pot consultar quins usuaris han deixat d'estar actius clicant la casella "Mostrar usuaris 

donats de baixa". Aquests usuaris ja no tenen accés a l'aplicació, però les seves dades es retenen 

per poder ser usades com a referència als expedients, fitxes personals i qualsevol altra informació 

vinculada al compte d'usuari. 

Mitjançant el botó "Veure" adjacent al nom d'un usuari es poden consultar i modificar les dades i 

permisos associats al compte. Per a fer efectiu qualsevol canvi caldrà clicar el botó "Guardar" 

abans de tancar la finestra, altrament les dades de l'usuari romandran inalterades.  

 

Per donar de baixa un usuari només cal pitjar el botó "Baixa" i confirmar que, efectivament, es 

vol donar de baixa el compte. Aquesta operació bloquejarà l'accés de l'usuari a l'Àrea Bàsica 

immediatament. L’Hèstia no permetrà donar de baixa un professional que tingui fitxes de persona 

o expedients on consti com a professional referent. 

Per a recuperar un compte d'usuari que estigui donat de baixa caldrà marcar la casella "Mostrar 

usuaris donats de baixa" i, a la llista d'usuaris inactius, pitjar el botó "Reactivar" corresponent. 
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Mitjançant aquesta operació es restableix l'accés de l'usuari. El nom de l'usuari desapareix de la 

llista d'usuaris donats de baixa, passant a la llista d'usuaris actius. 

 

 

 

Per a crear nous comptes d'usuari cal tenir el rol d'Administrador (els professionals amb altres 

rols no tenen accés a aquesta funcionalitat del programa). El formulari per a la creació de nous 

usuaris s'obre en fer clic sobre el botó "Afegir Usuari". Algunes dades són obligatòries; el 

programa les assenyala amb un símbol d’admiració vermell si s’intenta guardar sense haver-les 

emplenat:  

 Compte: 

 Usuari: nom que tindrà l’usuari del programa. 

 Nom i Cognoms del professional.  

 NIF del professional: no és obligatori però és necessari per a algunes funcions. 

 Àlies: nom en clau per a identificar l'usuari en alguns llistats que són públics però 

en els que no es vol que aparegui el nom del professional. 

 e-Mail: adreça de correu electrònic del professional.  

 Rol: nivell d’accés a les dades que si li concedeix al professional.  

 Sexe: home o dona 

 Permisos: 

 Equips: equips dels que forma part el professional.  

 Sectors: mostra els sectors als que té accés el professional d'acord amb els equips 

als que pertany. 

 Dades Personals: 

 Dades de contacte: telèfon, adreça, etc. 

 Nivell de formació: estudis finalitzats.  

 Nº de compte: compte bancari del professional.  

 Color agenda: permet configurar el color amb el que es mostraran les cites del 

professional a l’agenda. 
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 Contractes: permet introduir els períodes i les hores de contractació dels treballadors 

familiars a les entitats que utilitzen la funció SADGestió. 

 Horaris: permanències del professional per sector. Cal tenir en compte que l’existència 

d’un horari en el perfil del professional prevaldrà sobre qualsevol altre horari. 

 

4.1.2 Gestió d'equips 

Els professionals es distribueixen en equips temàtics o especialitzats d'acord amb les necessitats 

d'organització funcional i territorial de l'Àrea Bàsica. Dins l'apartat de configuració d'usuaris, la 

pestanya "Equips" mostra tots els equips donats d'alta. Les dades de l'equip es poden consultar 

mitjançant el botó "Veure", mentre que el botó "Esborrar" serveix per a eliminar l'equip.  
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Per crear un nou equip només cal fer clic al botó "Afegir", entrar el nom de l'equip i marcar les 

caselles corresponents als sectors als que ha d'estar vinculat. Després, a la pestanya contigua, 

s'escullen els professionals que formaran part de l'equip. 

   

Cal tenir en compte que les modificacions de les vinculacions territorials d’un equip poden afectar 

posteriorment a l’accessibilitat dels professionals a algunes dades dels expedients o de l’agenda. 

De la mateixa manera, abans d'eliminar un equip caldrà avaluar el possible impacte en els 

permisos d'accés dels usuaris que en formessin part. 

L’Hèstia no permetrà en cap cas desvincular o esborrar un subsector d’un equip, si l’equip està 

vinculat a fitxes de persona o expedients ubicats en aquell subsector. 

 

4.1.3 Gestió de permisos per Sector i Subsector 

Existeixen dues maneres de donar permisos als professionals. 

 Permisos per Equip: al afegir un equip a l’usuari, hereta els permisos de tots els sectors 

i subsectors que contingui aquest equip 
 Permisos per Sectors i subsectors: en la pestanya sectors hi ha un botó “Afegir 

Permisos” que permet assignar-li permisos al professional directament a un sector o 

subsector, sense assignar-li cap equip. Aquesta funcionalitat solament estarà activada 

en el cas que solament tingui un equip (l’equip estàndard). 
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Al fer clic al botó d’Afegir Permisos sortirà una pantalla amb tots els sectors i subsectors, 

podent marcar o desmarcar els sectors i subsectors on tindrà permís el Professional. 

No es permetrà en cap cas desvincular un sector o subsector d’un professional, si té vinculades 

a fitxes de persona o expedients ubicats en aquell subsector o subsector. 

 

Registres 

Els registres d'accessos a l'aplicació s'han desenvolupat d'acord amb el que estableix el Reial 

Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de 

la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.  

Els registres es poden delimitar per dates i es poden exportar a un full de càlcul. Són els següents:  

 Registre d’accessos a l’aplicació: usuaris que han accedit al programa dins el període 

escollit, a més del nom de la màquina, l’usuari de sistema operatiu, l’hora d’entrada i 

sortida de l’aplicació i la versió del programa utilitzada.  

 Registre d’accessos erronis a l’aplicació: llistat amb els intents no reeixits d’accés, amb 

detall de l’usuari, el tipus d’error i la data d'intent d’accés al programa.  

 Registre d’accessos a fitxes personals: llistat de quines fitxes personals ha consultat cada 

professional i en quina data.  

 Registre de modificació de fitxes personals: mostra quines fitxes personals han estat 

modificades, per quin professional i en quina data.  

 Registre d’alta de fitxes personals: llistat de les fitxes personals que s’han donat d’alta 

dins el període escollit, mostrant el professional i la data.  

 Registre d’exportació de dades: mostra quines dades s’han extret del programa cap a 

altres plataformes, l’usuari que ha fet l’extracció, les dades extretes i la data.  

 Registre d’accessos a expedients: mostra el recull d’usuaris que han consultat un 

determinat expedient. 
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 Registre de modificació d’expedients: recull de modificacions a expedients que han fet 

els usuaris. 

 Registre d’alta d’expedients: llistat de les altes d’expedients realitzades pels usuaris. 

 Registre de SAD: registre de recursos que han passat de SAD social a SAD dependència. 

 Registre de canvis de rols: recull dels canvis de rol efectuats a un usuari. 

 

4.2 Dades generals 

Aquest apartat serveix per a especificar el nom, el NIF, l'adreça, les dades de contacte i el logotip 

de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquestes dades s'utilitzaran al llarg de tot el programa i a la 

documentació generada. 

També conté algunes opcions generals de gestió, com són:  

 Nombre de dies en què les actuacions romanen editables 

 Edat a partir de la qual el NIF és dada obligatòria 

 Quan es presentarà l'alerta d'expiració dels plans d'intervenció 
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4.3 Configuració del mòdul SAD 

Recull de paràmetres de finançament que permeten calcular els imports del servei SAD en 

aquelles entitats en què el mòdul està actiu. Els valors per defecte es gestionen separadament 

per a cada tipus de servei SAD. 

Les aportacions dels usuaris del servei SAD es poden definir indicant l'import o el percentatge, 

mentre que les de les Entitats s'entraran sempre com un percentatge. 

 

4.4 Configuració del mòdul EAIA 

Permet mantenir les dades de contacte específiques d'aquest servei separadament de les de la 

resta de Serveis Socials de l'Àrea Bàsica.  

 

4.5 Configuració del mòdul d'immigració 

El manteniment dels projectes d'immigració i les formacions vinculades a aquests projectes 

permeten classificar les actuacions dutes a terme pels professionals en aquest àmbit. La 

configuració s'ha de fer de manera que la informació s'ajusti el més possible a les exigències de 

la Fitxa 07 del Rudel. 

4.5.1 Creació de projectes d'immigració 

Mitjançant el botó "Afegir" s'accedeix al formulari per a la creació d'un nou projecte. Les dades a 

complimentar són les mateixes que posteriorment requerirà el Registre Unificat de Dades dels 

Ens Locals, com per exemple: 

 Any d’inici 

 Vigència del projecte 

 Nom i descripció del projecte  

 Àrea de la que depèn  

 Si es tracta o no d’un servei propi  
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 Abast territorial 

La llista de tots els projectes donats d'alta mostra la informació més rellevant. Per accedir al detall 

cal prémer el botó "Veure".  

 

 

4.5.2 Creació de cursos d'immigració 

Els cursos es defineixen dins d'algun dels projectes d'Immigració que prèviament haurem creat. 

Les característiques a definir en cadascun dels cursos són:  

 Projecte al que pertany el curs 

 Tipus de formació, ja sigui propi o algun dels establerts des del Departament, com per 

exemple: Català A, B1, B2...  

 Temàtica: també segons els criteris marcats des del Departament 

 Trimestre d’execució  

 Data d'inici del curs 

 Data de finalització del curs 

 Durada del curs en hores 

 Nom del curs 

 Descripció del curs 

Per a crear un curs només cal pitjar el botó "Afegir Curs" i introduir aquestes dades. Per a 

consultar o modificar les dades d'un curs existent s'empra el botó "Veure" corresponent. En el 

cas que sigui necessari eliminar algun dels cursos ja creats s'utilitzarà el botó "Esborrar". 
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4.6 Configuració del mòdul SIAD 

Espai dedicat al manteniment dels cursos de formació, xerrades, tallers i altres activitats dutes a 

terme pels professionals en aquest àmbit d'actuació dels Serveis Socials. Les dades aquí 

configurades es podran utilitzar posteriorment en els formularis del mòdul SIAD. 

Per configurar un nou curs o activitat es fa clic sobre el botó "Afegir Curs" i s'introdueixen les 

dades següents:  

 Tipus de formació: taller, xerrada, curs, etc...  

 Trimestre d’execució  

 Data d'inici del curs 

 Data de finalització del curs 

 Durada del curs en hores 

 Nom del curs 

 Descripció del curs 

 



  

Manual d’usuari 
 

  Manual_Usuari_Hestia_2017.docx pàg. 21/106 

 

El manteniment dels cursos de SIAD és molt similar al dels cursos d'Immigració, només que 

aquests últims pertanyen forçosament a un projecte d'Immigració, mentre que al mòdul SIAD els 

cursos de formació no estan agrupats.  

4.7 Configuració de tràmits 

Llistat de totes les tramitacions que es poden utilitzar a l'Àrea Bàsica, ja siguin pròpies o de la 

Generalitat. Els documents configurats podran ser seleccionats en els diferents mòduls del 

programa de manera que es generi una còpia del tràmit amb les dades emplenades pel programa 

automàticament. Aquesta còpia es podrà desar al disc de l'ordinador i imprimir a la impressora 

que tinguem configurada al sistema operatiu.  
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4.8 Configuració d'horaris 

Serveix per a definir els horaris de permanència de cada subdivisió territorial de l'Àrea Bàsica. 

S'apliquen de forma general a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquell 

territori sempre que no existeixin horaris individuals més específics, és a dir, quan es vincula un 

professional a una zona aquest adopta automàticament els horaris de permanències del territori, 

però aquests horaris no es tindran en compte en el cas que s'hagi definit un horari propi per al 

professional en el seu perfil d’usuari (veure secció 4.1.1 d'aquest manual). 
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El botó "Actualitzar" serveix per filtrar les dades de la llista segons els criteris escollits. Per a 

modificar un horari cal accedir al seu formulari de detall mitjançant el botó "Veure" corresponent 

i, una vegada fets els canvis, prémer el botó "Guardar".  

 

Com ja s'ha vist en altres apartats de la Configuració, emprarem el botó "Afegir" per crear un nou 

horari i els botons "Esborrar" per eliminar horaris existents. 

4.9 Traspàs d’usuaris. 
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Serveix per traspassar expedients oberts, fitxes personals i cites futures d’un professional a un 

altre. Només en cas de ser coordinador i/o administrador, es disposarà d’aquesta pestanya al 

menú “configuració”. 

 

5 Cercador 

El Cercador permet trobar fàcilment fitxes personals i expedients de Serveis Socials de qualsevol 

àmbit. Està organitzat per a facilitar el màxim d’informació possible d’una ullada. 

Els camps de filtratge canvien segons l’opció seleccionada: expedients o persones. En qualsevol 

dels dos casos, els valors que s'entrin serviran per acotar els resultats: a major nombre de criteris 

més precisió i menor nombre de registres trobats. Als camps de text s'hi pot teclejar qualsevol 

paraula, mentre que els camps acotats només permeten escollir algun dels valors de la llista 

desplegable.  

 Camps del Cercador de Persones 

 NIF / NIE / Passaport 

 Nom i Cognoms  

 Província 

 Municipi 

 Equip 

 Estat de la fitxa 

 Professional 

 Camps del Cercador d'Expedients 

 Tipus d'expedient  

 Número d'expedient 

 Nom Familiar  

 Sector i Subsector  

 Equip 

 Estat de l'expedient  

 Professional  

 

Els dos botons addicionals de la barra de navegació contextual permeten accedir directament a 

les pantalles de creació d'una nova fitxa personal o d'un nou expedient d'Atenció Primària (veieu 

apartats 7 i 8 d'aquest mateix manual). 
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5.1 Ús del caràcter comodí “+” en les cerques 

Per a fer la recerca més flexible, tots els camps de text permeten la introducció de paraules 

completes o de trossos de paraules combinades amb el caràcter comodí “+”. Alguns exemples: 

Jos+ al camp "Nom" cercarà totes les fitxes en les que el nom de la persona comenci per 

“Jos”, com Josep, José, Josué, Josep Joan, José Alberto, etc.  

+ez al camp "Cognom 1" cercarà totes les fitxes personals en les que el primer cognom acabi 

en “ez” com Rodríguez, López, Domínguez, Núñez, etc.  

Jos+ al camp "Nom" i +ez al camp "Cognom 1" cercarà totes les fitxes personals en les que 

el nom comenci per “Jos” i el primer cognom acabi en “ez”, com per exemple Josep Nuñez. 

+2015+ entrat al camp "Número d’Expedient" filtrarà els expedients que duguin 2015 a la 

numeració, com per exemple: EXP2015/00302, 2015-AP0007 o SIAD0423-2015.  

 

 

5.2 Botons d’acció del cercador 

Hi ha tres botons d'acció disponibles: 

 Cercar: activa l’operació de recerca dels expedients o fitxes que compleixin els valors de 

filtre. No realitza cap acció si no s’ha inserit cap informació en els camps de filtratge. 

 Netejar: posa tots els camps de filtratge en blanc. 

 Exportar: obre un fitxer Excel i hi copia el contingut de la graella de resultats. 

Els resultats de la recerca es mostren al requadre situat sota els botons d'acció. El contingut de 

les columnes varia en funció de si estem cercant expedients o fitxes personals. A l’esquerra de 

cada entrada de la llista s’hi troba el botó “Veure”, que dóna accés a les dades. 
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El nombre d'expedients o fitxes personals que ha retornat la cerca es mostra a la barra inferior 

de resultats en acabar l’operació. 

6 Agenda  

La pantalla principal de l’agenda es composa, observant-la de dalt a baix i d'esquerra a dreta, 

dels següents elements: 

 Selector de setmana: mostra el mes sencer i permet triar-ne una setmana, que quedarà 

ressaltada en negreta. 

 Selector d’agenda: permet escollir entre l’agenda pròpia o la d’altres professionals. 

 Selector de cites: filtra les cites que es mostren per tipus, estat, sector i subsector. 

 Selector de professionals: en el cas que s’hagi escollit treballar amb l’agenda d’altres 

professionals, aquests es poden restringir per rol o personalment. 

 Calendari: entrades de l'agenda d'un dia, 5 dies (dilluns a divendres) o 7 dies.  

 Llista: presenta les entrades de l'agenda en forma de llistat. Es pot exportar a Excel. 

El programa permet crear dos tipus d'entrades: les cites i les reserves: 

 Cita: és aquella que es té amb un usuari dels Serveis Socials i que es pot associar a una 

fitxa personal concreta. La pot donar d’alta i modificar el propi professional, algun 

company d'equip o els usuaris de l'Àrea Bàsica amb rol d'auxiliar administratiu. 

 Reserva: temps que el professional destina a assistència a cursos, temes personals, etc. 

Només la pot gestionar el propi professional. 

L'agenda també permet consultar la disponibilitat de cada professional d'acord amb els horaris 

de permanència, ja sigui els definits per al sector i subsector o els configurats directament al perfil 

de l'usuari (veure seccions 4.1.1 i 4.9 d'aquest mateix manual). 
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6.1 Afegir una cita  

Es pot afegir una cita prement el botó "Cita" situat a la part superior de la finestra o fent un doble 

clic al Calendari damunt una franja horària lliure. En el segon cas, el programa proposarà com a 

data i hora de la cita les més properes al punt del Calendari on s’hagi efectuat el doble clic. 

Qualsevol d’aquestes accions obre el formulari de creació de la Cita, que conté les dades 

següents:  

 Sector i Subsector del professional que tindrà la cita. 

 Equip associat a la cita. 

 Professional: el propi professional o algun dels seus companys d'equip. 

 Tipus: serveix per escollir el tipus d’activitat que es realitzarà. 

 Persona: fitxa personal vinculada a la cita. Prement el botó amb el símbol + s’accedeix al 

Cercador de persones, que permet trobar fitxes que ja han estat donades d’alta. Es pot 

emprar el botó "Nova Persona" de la barra de navegació contextual de l'agenda per donar 

d’alta una fitxa personal a la qual farà referència la cita que s’està gestionant. 

 Lloc on es durà a terme la cita.  

 Data, Hora d'Inici i de Finalització de la cita. 

 Estat: selector que permetrà portar l’estadística d'anul·lació de cites relacionades amb 

una fitxa personal. 

 Primera entrevista, espontània, seguiment o urgent: Tipus de la cita. 

 Observacions: camp de text de lliure disposició. 

 Actuacions vinculades: pestanya informativa on s’indica si una cita té alguna actuació feta 

per un professional d’Atenció Primària. Es pot consultar l'actuació i l'expedient al que 

pertany mitjançant els botons “Veure Actuació” i “Anar Expedient”.  
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6.2 Editar una cita existent 

La modificació d’una cita existent es pot fer de dues maneres. En primer lloc, si només es volen 

modificar el dia i l’hora, només serà necessari fer clic damunt el requadre de la cita a modificar i 

arrossegar-lo fins a la seva nova ubicació mantenint pressionat el botó principal del ratolí (el botó 

accionat amb l’índex de la mà amb que s’utilitza el ratolí). També es pot modificar la duració 

arrossegant la vora del requadre de la cita. La duració de les cites no es pot estendre a períodes 

més grans d’un dia. 

En segon lloc, també es pot modificar una cita fent doble clic damunt del seu requadre al 

calendari, o prement el botó "Veure" des de la vista de llistat. En qualsevol cas el programa 

actuarà de la següent manera: si la cita té una persona associada ens preguntarà si volem 

accedir a la cita o a la fitxa personal, si no en té, accedirà directament a la cita.  

La finestra d'edició de la cita és idèntica a la descrita en l'apartat anterior. Una vegada fetes les 

modificacions es pitjarà el botó "Guardar" per a conservar els canvis, o, si calgués, "Cancel·lar" 

per a descartar-los. 
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Cal mencionar que en cas d’esborrar una cita, aquesta no desapareix del sistema sinó que serà 

consultable a la pestanya “llistat” de l’agenda per facilitar la introducció de noves cites. 

6.3 Afegir una reserva 

Les reserves de temps es creen clicant el botó "Reserva" o fent doble clic damunt el calendari, 

seguint els mateixos passos que per a la creació de cites (apartat 6.1 d'aquest mateix manual) 

però escollint l’opció "Reserva de Temps".  

 

Els camps a complimentar en una reserva de temps són: 

 Sector i Subsector del professional. 

 Professional: el professional que està creant l'entrada. Les reserves de temps només 

poden ser gestionades pel propi professional. 

 Reserva Simple o Múltiple: permet crear vàries reserves idèntiques que es repeteixen en 

diferents dies de la setmana entre dues dates. Les reserves creades no tindran cap nexe 

d’unió entre elles. És convenient tenir-ho en compte ja que a l’hora de esborrar-les 

s’haurà de fer una per una. 

 Data i Hora d'Inici i de Final de la reserva. 

 Dies de la setmana en què es crearan les reserves de temps múltiple. 

 Observacions: camp de text de lliure disposició. 
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La modificació de reserves existents es fa de la mateixa manera que la modificació de cites (veure 

l'apartat anterior 6.2). 

6.4 Modificació de l’horari del professional 

Aquesta modificació només la pot dur a terme el propi professional. Es parteix de l'horari de 

disponibilitat (permanències) configurat pels coordinadors, que al calendari es representa en 

color blanc, per la disponibilitat, i en blau, per la no disponibilitat (el coordinador pot personalitzar 

aquests colors si així ho desitja). Aquest horari es pot modificar tant per oferir més disponibilitat 

en una data concreta, com per limitar-la, però el canvis s'han d'enregistrar dia per dia, no es 

poden fer modificacions periòdiques.  

 Els passos a seguir són: 

1. Al calendari, escollir la visualització d'un sol dia i seleccionar la data en que es vol 

modificar l’horari. 

2. Fer clic en el botó “Modificar Horari” 

3. A la finestra de modificació d'horari, utilitzar el botó “+” per a crear un nou horari des de 

zero o el botó central “>>” per a copiar un horari existent i després modificar-lo.  

Tingueu en compte que per estar disponible aquest botó, us heu d’assegurar de tenir seleccionats 

l’agenda a un dia, un sector, així com un subsector. 

Per exemple, en la imatge següent podem veure un professional que té un horari preestablert de 

9:00 a 12:00 els dilluns i de 9:00 a 12:00 i de 13:00 a 14:00 de dimarts a divendres. 
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Si es modifica l'horari del professional com s'indica a les imatges següents, el resultat serà que 

l'horari del dia 15 de juliol, que era de 9:00 a 12:00 i de 13:00 a 14:00, quedarà modificat a una 

disponibilitat de 9:00 a 11:00.  

 

 

El botó "Esborrar" permet eliminar un horari. De tota manera, l’horari original es pot restablir en 

qualsevol moment seleccionant la opció “Previst” enlloc de "Modificat". 
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7 Fitxa Personal 

La gestió de la informació centrada en un únic nucli familiar radicat en un domicili concret, tal i 

com s’ha vingut fent tradicionalment, s’enfronta en l’actualitat a dos problemes importants: en 

primer lloc, l’atomització i disseminació dels nuclis familiars i la seva mobilitat, que desvirtua la 

referència a un únic domicili i les seves condicions específiques d’insalubritat o habitabilitat. En 

segon lloc, els múltiples serveis especialitzats que han anat complementant les tasques dels 

serveis bàsics, com ara els equips d’infància, els programes d’integració dels immigrants, els 

d’atenció a la dona, etc. fan que, el que abans es podia organitzar en un únic i molt complex 

expedient administratiu, ara es recopili en múltiples expedients de menor tamany i sense cap 

tipus de connexió entre ells, sent, en molts casos, expedients de caire individual. 

Per aquesta raó, en el programa Hèstia, s’ha avançat progressivament en el camí d’anar situant 

al centre de tot l’organigrama de treball a la persona, considerada individualment. Es manté la 

importància dels expedients d’Atenció Primària (els expedients familiars), però mirant de 

flexibilitzar cada vegada més el seu ús en la pràctica diària. 

Així, la fitxa personal pot ser considerada com un expedient d’expedients, ja que la seva vocació 

és agrupar totes les dades de la persona que poden ser consultades pels tècnics dels diferents 

serveis i fer d’element de connexió entre els expedients mantinguts per cadascun d’aquests 

serveis. No pot considerar-se un expedient administratiu a títol individual donat que no 

emmagatzema cap tipus d’actuació de seguiment o de registre de problemàtiques o d’assignació 

de recursos, cosa que sí que es fa als expedients. 

Vista la importància que té la connexió entre serveis, i del valor afegit que com a mapa d’accés 

aporta als professionals dels Serveis Socials, la primera vista a la que es té accés en entrar a la 

fitxa personal és l’arbre de traçabilitat de la persona.  
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A l’arbre de traçabilitat es pot veure la trajectòria d’accés als diferents Serveis Socials dins de la 

pròpia Àrea Bàsica. Qualsevol tècnic, informador o auxiliar administratiu que accedeixi a la fitxa 

personal pot saber a primer cop d’ull si la persona que està consultant ha accedit a altres serveis 

de la xarxa local i quins són els seus professionals referents. L'arbre també proporciona enllaços 

als diferents expedients, que es podran consultar sempre i quan el rol i els permisos d'accés així 

ho permetin. 

Les següents vistes de la fitxa són les d’informació bàsica i informació ampliada. Per agilitat de 

funcionament, els camps obligatoris són els imprescindibles per a evitar la duplicació de fitxes. 

El camp fonamental per comprovar que la fitxa no està duplicada és el camp Documentació. Si 

en guardar la fitxa personal el programa detecta que ja existeix un codi idèntic del mateix tipus 

assignat a una altra fitxa, no deixarà desar els canvis. També mostrarà les dades bàsiques de la 

fitxa existent per tal de que es pugui comprovar si és igual a la que s’intenta crear. 

El botó "Historial" de la barra contextual de navegació ens informa dels canvis de municipi de 

residència i de professional referent ocorreguts en aquella fitxa al llarg del temps. 

El botó "Full de Consentiment", situat a la part inferior de la pestanya “Informació bàsica”, exporta 

les dades de la fitxa a un document de format estandarditzat ja preparat per a imprimir i perquè 

l'usuari el signi conforme autoritza l'Àrea Bàsica a utilitzar les seves dades personals d'acord amb 

la Llei Orgànica 15/1999, el Reial Decret 1720/2007 i la LOPD. La casella "Consentiment 

d'utilització de dades personals signat" es marcarà una vegada aquest full de consentiment hagi 

estat signat per l'usuari.   

 

L’apartat “Adreça recollida” conté l’adreça del domicili que ha indicat el ciutadà als Serveis Socials 

i és l’adreça de referència que el ciutadà desitja que consti. Per a aquells municipis que hagin 

proporcionat el llistat de carrers (“carrerer”) normalitzat al Consorci AOC, el nom del carrer 

s’haurà d’introduir necessàriament d’acord al nom normalitzat. En aquest cas, una vegada 

s’introdueixi el número de carrer, l’Hèstia proporcionarà el codi postal i el barri associat al carrer. 
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Si el municipi no disposa del llistat de carrers (“carrerer”) normalitzat, caldrà introduir tota la 

informació de l’adreça de forma manual i sense cap comprovació per part de l’Hèstia. 

L’apartat “Consulta Padró” permet comprovar les dades que realment consten a 

l’empadronament per comprovar les possibles divergències. Si el professional dels Serveis 

Socials disposa dels permisos necessaris al servei Via Oberta del Consorci AOC, podrà realitzar 

la consulta en línia al Padró d’Habitants. Per fer-ho però, haurà d’haver accedit a l’Hèstia amb el 

seu certificat a través de l’opció “Accedir amb certificat” del formulari d’accés i serà necessari 

introduir el NIF/NIE del ciutadà i el municipi on resideix.  

Una vegada realitzada la consulta al Padró d’Habitants, el professional dels Serveis Socials 

podrà, si ho desitja, traslladar tota la informació oficial que consta a l’empadronament a la fitxa 

personal: nom i cognoms, data de naixement i adreça. Per fer-ho, haurà de fer clic al botó “Copia 

a “recollida” ”. 
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7.1 Creació d'una fitxa personal 

Les noves fitxes es donen d'alta mitjançant el botó "Nova Persona", ja sigui des de la barra de 

navegació contextual del cercador o des de l'agenda.  

    

Els camps d’informació obligatoris de la fitxa personal són: 

 Nom i primer cognom, el segon cognom és opcional. 

 Data de naixement; l’edat de la persona es calcula automàticament. 

 Documentació: és obligatori si l’edat de la persona és superior a l'edat de tall que s'hagi 

especificat a la configuració, normalment 14 anys. Pot ser un d'aquests tipus:  

 NIF/NIE: comprova la lletra introduïda per validar que el número és correcte.  

 Passaport: no s’efectua cap comprovació de la validesa donada la variabilitat de 

les numeracions dels passaports dels diferents països. 

 Altre: permet entrar altres codis no especificats. 

 Cap: permet donar d’alta la fitxa sense informar aquest camp. Encara que no és 

recomanable, aquesta possibilitat està permesa a efectes de poder agilitzar el 

treball diari de manera que la manca de documentació no impedeixi el registre de 

la informació corresponent a cap intervenció. 

 DNI (sense lletra): s'utilitza quan el document proporcionat és un DNI molt antic en 

el que no consta la lletra de validació. 



  

Manual d’usuari 
 

  Manual_Usuari_Hestia_2017.docx pàg. 36/106 

 Municipi de residència. És una dada molt important donat que la disponibilitat de recursos 

està condicionada al lloc de residència. També determina la relació amb els expedients 

d'aquesta persona, ja que els d'Atenció Primària, per exemple, pertanyen a un sector 

geogràfic pel criteri del lligam administratiu a un domicili determinat.   

 Equip referent. Equip temàtic associat a la fitxa de persona. 

 Professional referent. Professional de referència de la fitxa de persona. 

La resta de camps d’informació de les vistes bàsica i ampliada són opcionals i, en molts casos, 

estan relacionats amb els diferents tipus d’expedients que es poden crear. 

7.2 Estat d'una fitxa personal 

Al programa Hèstia les Fitxes Personals només poden tenir dos estats: "Activa" o "Èxitus". 

Aquesta informació apareix a la part superior dreta de la finestra d'informació bàsica de la fitxa. 

 

Les fitxes personals mai es donen de baixa; únicament passen a "Èxitus" per defunció. Aquest 

canvi d’estat és irreversible, ja que comporta la caducitat de recursos i el tancament dels 

expedients. La data d'èxitus, que se'ns demanarà després de pitjar el botó, s'utilitzarà com a data 

de tancament de tota la documentació relacionada amb la fitxa. 

8 Expedient d’Atenció Primària 

El programa Hèstia tracta l’Expedient Familiar com la principal eina documental de treball dels 

professionals d’Atenció Primària: dóna suport per al treball directe dels casos, permet orientar 

els processos del sistema d’intervenció i agrupa tota la informació generada en un mateix lloc. 

L'expedient engloba dades identificatives (fitxes personals de les persones implicades que 

impacten directament en l’explotació dels llistats), dades de diagnòstic de la situació (demandes, 

problemàtiques), els plans d’acció (plans d’intervenció) i el registre temporalitzat de les 

avaluacions i actuacions dels professionals. 

8.1 Creació d'expedients 

El formulari per a la creació d'expedients s'obre fent clic damunt el botó “Nou Expedient d’Atenció 

Primària” situat a la barra de navegació contextual del cercador. 

 

Les dades que cal introduir per crear un expedient són: 

 Situació d’Expedient:  acollida, seguiment o tractament. 

 Grau Risc: sense valorar, vulnerable, risc, alt risc. 

 Sector: municipi al que pertany l’expedient. 
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 Subsector: permet definir si, dins del sector escollit, l'expedient està assignat a alguna 

subdivisió territorial més concreta.  

 Equip referent. equip especialitzat o temàtic assignat a l’expedient. 

 Professional referent. professional dels Serveis Socials que canalitza les prestacions que 

necessita la unitat de convivència i coordina tota l’activitat que es deriva. 

 Nom familiar: text que serveix per identificar l’expedient de forma complementària al 

número d’expedient. Sovint s’utilitzen els cognoms de la família. 

 Procedència del cas: defineix quin és l'origen del cas. 

 Tipus de família: composició del nucli familiar de les persones de l’expedient. 

 Residència del nucli familiar: defineix de manera molt general on viuen les persones 

incloses a l’expedient. 

 Observacions: camp de text de lliure disposició per al professional. 

Una vegada complimentada aquesta informació cal prémer el botó "Guardar". Amb aquesta acció 

s'enregistra el nou expedient i se li assigna automàticament un número, que es mostrarà a la part 

superior esquerra de la finestra. 

 

8.2 Persones vinculades 

En aquesta pestanya s'associen les fitxes d'una o més persones a l'expedient. Aquest procés es 

porta a terme mitjançant el botó “Vincular Persona”, que obre el cercador, des d'on es poden 

buscar i seleccionar les fitxes personals. 

La primera persona que s'inclogui a l’expedient constarà com a "Persona Principal", tot i que 

aquesta característica es pot modificar en qualsevol moment si hi ha més persones vinculades. 

Després, per a cadascuna de les fitxes que s'afegeixin, caldrà escollir quin tipus de relació té 

amb la "Persona Principal", quedant així definides les relacions familiars. 
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Per a cada fitxa personal de l'expedient es poden dur a terme les accions següents: 

 Tipus de Relació: prement el botó de relació familiar es pot canviar el vincle que té 

aquesta persona respecte de la persona principal de l'expedient 

 Fitxa Personal: dóna accés a les dades completes de la Fitxa Personal (traçabilitat, 

informació bàsica, informació ampliada...) 

 Nova Actuació: obre el formulari de creació d’una actuació, en el que la fitxa hi constarà 

com a persona relacionada, entenent com a tal l’individu beneficiari o afectat per les 

accions que emprèn el treballador social.  

 Nova Demanda: permet la creació d’una demanda de la persona relacionada.  

 Nova Problemàtica: crea una problemàtica de la persona relacionada.  

 Nou Recurs: crea un nou recurs per a la persona relacionada.  

 Nou Tràmit: permet la creació d’un tràmit per a la persona relacionada.  

Els botons situats a les rengleres serveixen per a enregistrar alguna d'aquestes accions en 

relació a una de les fitxes personals. També es pot enregistrar l'acció per a vàries fitxes a la 

vegada mitjançant els botons situats damunt la llista de persones, els que es troben a la dreta 

del botó "Vincular Persona". Aquests botons s'activen quan es seleccionen vàries fitxes fent clic 

amb el ratolí mentre es manté polsada la tecla de majúscules. 

L'estat d'una persona en un expedient concret pot ser "Actiu" o "Inactiu". Per altra banda, hi ha 

un tercer estat "Èxitus" que no es pot modificar des de l'expedient, ja que ve determinat per la 

fitxa personal (veure secció 7.2 d'aquest mateix manual).  

 Actiu: persona involucrada en l'expedient, ja sigui com a beneficiari, interlocutor, etc. 

 Inactiu: persona que va formar part de l'expedient, però que ja no hi està implicada. 

 Èxitus: indica la defunció d'una persona. 
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Tots aquests estats es representen gràficament amb botons situats a la primera columna de la 

taula de persones vinculades. Per canviar d'estat qualsevol fitxa, ja sigui d'"Actiu" a "Inactiu" o a 

l'inrevés, només cal prémer el botó d'estat de la filera adient. 

8.3 Actuacions 

Les actuacions són qualsevol de les intervencions i documents que integren un procediment, ja 

siguin entrevistes, assignacions de recursos, tramitacions, etc... Depenent de la forma en què 

s'han donat d'alta es classifiquen com: 

 Manuals: les enregistren els professionals i fan referència a intervencions realitzades. 

 Automàtiques: les crea directament el programa com a resultat d'algun esdeveniment, 

com per exemple l'obertura de l’expedient o la concessió d'un recurs. 

Per a crear correctament una actuació caldrà omplir, com a mínim, tots els camps obligatoris del 

formulari, que quedaran assenyalats amb un signe d'exclamació vermell si encara no han estat 

complimentats.  

 

 Persona relacionada: individu beneficiari o afectat per l’actuació del treballador social. 

 Data i hora en què es realitza l’actuació. 

 Hores: temps dedicat pel professional a l’actuació. 

 Prof. Alta: professional que crea l’actuació. 

 Prof. Responsable: professional responsable de l’actuació. 

 Lloc: on es realitza l’actuació. 

 Tema: descripció breu de l’actuació.  

 Actuació: tipus d’actuació. La icona de l'interrogant adjacent al camp proporciona una 

descripció detallada sobre els diferents tipus d’actuació. 

 Àmbit: temàtica de l’actuació.  

 Text: espai reservat per a escriure els detalls de l'actuació realitzada. 

 Persones assistents: llista de persones que han estat ateses en aquesta actuació. 

 Professionals assistents: relació de professionals que han assistit a l'actuació, ja siguin: 

 Professionals: altres membres de l’equip propi de l’Àrea Bàsica. 
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 Entitats: professionals externs a l’Àrea Bàsica, dels que només es referencia el 

tipus d'entitat a la que pertanyen, d'acord amb la classificació de la Generalitat. 

 Actuació relacionada: per vincular aquesta actuació amb altres actuacions anteriors. 

 Cita relacionada: permet vincular l’actuació amb una cita de l’agenda. 

Per afegir assistents, cites o actuacions relacionades es fa servir el botó amb el signe "+" i 

després s'escull l'entrada a afegir. 

 

Finalment caldrà prémer el botó "Guardar" per tal d'emmagatzemar l'actuació. La relació de les 

actuacions enregistrades en un expedient es pot consultar a la pestanya d’actuacions. Per 

defecte estan ordenades per data de creació descendent, però es pot canviar l'ordre fent clic 

damunt la capçalera de la columna per la que es vol ordenar. També permet filtrar per tipus 

d'actuació i data, per tal de facilitar la consulta de dades quan hi ha un gran nombre d'actuacions. 

Perquè s'apliqui el filtre, cal prémer el botó "Carregar".  

Per editar una actuació realitzada anteriorment, aquesta haurà d'estar dins el període d’edició, 

que es defineix mitjançant un paràmetre (nº de dies) que introdueixen la Coordinadora o 

l'Administrador de l'entitat a la Configuració. Si aquest període es supera, es podrà consultar 

l’actuació prement el botó "Veure" però no es podran realitzar canvis (el botó "Gravar" apareix 

desactivat). Algunes actuacions automàtiques no són modificables. 

Quan s'edita una actuació, tant si va ser creada per un altre professional com per nosaltres 

mateixos, quedarà constància de l'usuari que ha efectuat la modificació. 
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8.4 Demandes 

Les demandes són peticions que fan els usuaris dels Serveis Socials al llarg d’una actuació o 

com a fruit d’aquesta. S'enregistren en el moment en què l’usuari les formula i no es vinculen a 

cap altra temporalitat que la data de la petició, ja que les demandes no es tanquen ni tampoc es 

prorroguen. 

Per a crear una demanda es fa clic al botó "Nova Demanda" de la persona relacionada i s'entra 

la informació següent: 

 Tipus de demanda. 

 Data Inici: data en què es va fer la petició.  

 Vinculació amb alguna actuació anterior, si es creu oportú. 

 Beneficiaris: A qui implica la demanda. 
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A la pestanya de demandes es poden consultar totes les de l'expedient, ordenades per data, 

encara que l'ordre en què es mostren al llistat es pot canviar prement la capçalera d'alguna de 

les columnes.  

Per a modificar una demanda cal pitjar el botó "Veure", modificar les dades i desar els canvis. 

Per a esborrar una demanda que s'hagi creat per error utilitzarem el botó "Esborrar" de la filera 

corresponent.  

8.5 Problemàtiques 

Fan referència tant als problemes detectats pel professional com els manifestats per l’usuari en 

el decurs de la relació. Només cal enregistrar-les una sola vegada, ja que es poden prorrogar, o 

reobrir si estan tancades. Per defecte el programa estableix com a data d’Inici el dia en què 

s’introdueix la problemàtica, i com a data final el 31 de desembre de l’any en curs. Aquestes 

dates es poden modificar en qualsevol moment, editant la problemàtica.  

Per a afegir una problemàtica cal fer clic en el botó corresponent de la pestanya de persones 

vinculades i omplir el formulari amb la informació següent:  

 Tipus de Problemàtica, a escollir segons el glossari de tipus inclòs al propi formulari, al 

que s'accedeix mitjançant el botó del signe d'interrogació.  

 Data d'Inici: data en què ha començat la problemàtica. 

 Data de Fi: data de finalització de la problemàtica.  

 Vinculació amb alguna actuació anterior, si es creu oportú. 

 Beneficiaris: A qui implica les problemàtiques. 
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La relació de problemàtiques es pot consultar a la pestanya corresponent de l'expedient. Els 

botons "Veure" donen accés al detall de cada problemàtica, on es poden també modificar les 

dades. Per a suprimir una entrada creada per error s'utilitza el botó "Esborrar". 

 

 

8.6 Recursos 

Els recursos fan referència als serveis, prestacions, ajuts o intervencions sol·licitats per a un 

usuari dels Serveis Socials amb l'objectiu d'atenuar o solucionar les problemàtiques detectades 

o de satisfer les peticions. En conseqüència el procés lògic d’assignació de recursos serà 

posterior a la realització d'actuacions en les què hi haurà la petició de demandes o la detecció de 

problemàtiques. 

Els tipus de recursos que es poden assignar a una fitxa són:  
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Tipus de Recurs Origen del Recurs 
Prestacions de serveis 

Cartera de Serveis Socials 2010-2011 i 
ampliacions específiques consensuada entre entitats 

Prestacions econòmiques 

Prestacions tecnològiques 

Altres serveis de la xarxa de la cartera 
de serveis socials Recursos consensuats entre les entitats 

Projectes comunitaris 

Els recursos tenen un estat vinculat, que pot ser: 

 Preassignat: s’han realitzat els tràmits pertinents per a la sol·licitud del recurs però encara 

no es coneix el resultat d’aquesta. Es mostren en color groc, per tal d’identificar clarament 

quins recursos estan pendents de resolució o d’alguna informació. 

 Concedit: el servei, prestació, etc... ha estat concedit. 

 Denegat: el servei, prestació, etc... no ha estat concedit. 

Per afegir recursos cal prémer el botó "Nou Recurs" de la pestanya de persones vinculades i, 

dins el formulari, complimentar la informació següent:  

 Tipus de prestació: segons els tres grans tipus de la Cartera de Recursos 2010-2011 

(Prestacions de Serveis, Prestacions econòmiques i Prestacions Tecnològiques), a més 

de dos tipus més de recursos consensuats per les entitats (Derivacions a altres serveis 

de la xarxa i Projectes) 

 Subtipus: depèn del tipus de prestació que s’ha escollit prèviament. 

 Recurs: prestació concreta sol·licitada. 

 Entitat: Ens que presta el recurs escollit. 

 Import: cost total de la prestació. 

 Estat: situació en què es troba l'assignació del recurs (preassignat, concedit o denegat) 

 Data d'Inici: data en que comença la prestació.  

 Data de Fi: data de finalització de la prestació.  

 Àmbit: dada utilitzada pel programa per a la creació d’actuacions automàtiques. 

 Vinculació amb una actuació anterior. 

 Beneficiaris: A qui implica específicament el recurs. 

El canvi d’estat d'un recurs a "Concedit" implica la creació d’una actuació automàtica, per tant, 

no serà necessari crear una actuació d’Accés a Recursos després d’haver assignat un recurs. 

Aquesta actuació es classificarà d'acord amb l’àmbit del recurs que haguem escollit. 

Totes les prestacions demanades en un expedient es troben a la pestanya "Recursos". Per 

defecte estan ordenades per data de més recent a més antiga, però es pot canviar l'ordre prement 

la capçalera de qualsevol de les columnes de la llista. Per facilitar la consulta dels recursos el 

programa permet filtrar el llistat de manera que només hi apareguin els recursos:  

 Vigents: prestacions en el període de temps entre la data d’inici i de final del recurs. 

 Caducats: prestacions que el dia de la consulta no estan entre la data d’inici i la data final 

del recurs. 

Per a aplicar el filtre serà necessari prémer el botó “Carregar”. 
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Per a editar un recurs cal accedir al formulari de detall mitjançant el botó "Veure" de la pestanya 

de "Recursos", modificar les dades que calgui i a continuació desar els canvis.  

Cal destacar que en cas de determinats recursos, com ara el 1.1.2.1, es demanarà diferenciar 

entre un recurs SAD Social o SAD Dependència. 

8.7 Tràmits 

Són els documents o formularis de sol·licitud que normalment cal omplir i presentar per tal de 

demanar una prestació. El programa Hèstia gestiona dos tipus de tràmits:  

 Propis: sol·licituds generades, dissenyades i gestionades per la pròpia Àrea Bàsica de 

Serveis Socials. 

 Generalitat: sol·licituds generades i dissenyades pel Departament de Benestar Social de 

la Generalitat, disponibles al web gencat.cat. 
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Mitjançant el botó "Nou Tràmit" afegirem un tràmit per a una persona de l'expedient. Ja siguin 

propis o de la Generalitat, els diferents tràmits estan agrupats per àmbit de treball. Per tal de 

trobar el formulari adient, caldrà filtrar per tipus de tràmit i després per àmbit de treball. Un cop 

localitzat, fent clic damunt el botó "Seleccionar" s'inserirà el nou tràmit a l'expedient.  

 

 

Els tràmits afegits a l'expedient d'Atenció Primària es troben a la pestanya "Tràmits", des d'on es 

poden consultar i processar. 
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També des de la fitxa personal es pot accedir a la llista de tràmits que s'hagin gestionat fins al 

moment. Els donats d'alta dins d'expedients vindran referenciats amb el número corresponent, 

en canvi els que s'hagin afegit directament des de la fitxa personal no portaran cap referència. 

En tots dos casos la creació, modificació i gestió dels estats del tràmit es fan de la mateixa 

manera. 

 

8.7.1 Treballar amb tràmits 

Des de la llista de tràmits, ja siguin els afegits a l'expedient o els de la fitxa personal, es pot 

consultar la informació relacionada amb el tràmit i realitzar diverses accions: 

 Exportar: genera la sol·licitud en format Microsoft Word, incloent-hi automàticament les 

dades que es poden recuperar de la fitxa personal del titular del tràmit. Perquè aquesta 

opció estigui disponible l’usuari ha de tenir instal·lada una versió del Microsoft Office XP 

o superior, exceptuant les versions Starter. 
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 Tramitar: serveix per a enregistrar si la sol·licitud ha estat concedida o denegada, i en 

quina data.  

 

 Esborrar: serveix per a eliminar un tràmit que s'hagi creat incorrectament. Caldrà 

confirmar que es vol esborrar el tràmit a la finestra següent. 

 

L’acció d'afegir un tràmit porta implícita la creació d’una actuació de tramitació, de tal manera 

que la tasca del professional queda enregistrada automàticament i no cal que aquest la informi. 

Lògicament, si s'elimina el tràmit, l'actuació relacionada també s'esborrarà. 
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Les dades usades pel programa per crear aquestes actuacions derivades de tràmits són: 

 Persona relacionada: la mateixa que la del tràmit. 

 Data: la del tràmit. 

 Tipus d’actuació: de tipus "Tramitació". 

 Tema: nom del tràmit generat. 

 Text: nom del tràmit generat. 

 

8.7.2 Tràmits i recursos 

Molts dels tràmits estan vinculats internament amb una prestació o recurs, per tant, quan es crea 

un tràmit, a més de crear-se l’actuació indicada en el punt anterior, també es crea un recurs 

automàtic en estat "Preassignat". 

Uns quants exemples de vinculacions tràmit–recurs serien: 

TRÀMIT RECURS QUE ES CREA 

SOL. DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I 
DEL DRET ALS SERVEIS I PRESTACIONS VINCULADES 

1.2.2.1.2 Servei de valoració de la dependència 

SOL. DE REVISIÓ DE RECONEIXEMENT DE GRAU I NIVELL DE 
DEPENDÈNCIA 

1.2.2.1.2 Servei de valoració de la dependència 

SOL. DEL SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ 1.2.5.1 Servei d'atenció precoç 

SOL. D'ORIENTACIÓ A SERVEIS D'ATENCIÓ DIÜRNA PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT DEL INSTITUT CATALÀ 
D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 

1.2.6.1.1.1 Servei d'orientació 

SOL. D'ORIENTACIÓ A SERVEIS RESIDENCIALS PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT DEL INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I 
SERVEIS SOCIALS 

1.2.6.1.1.1 Servei d'orientació 

SOL. DE VALORACIÓ I/O ORIENTACIÓ PER A L'ACCÉS A SERVEIS 
SOCIOLABORALS 

1.2.6.1.1.1 Servei d'orientació 
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TRÀMIT RECURS QUE ES CREA 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE LA 
DISCAPACITAT 

1.2.6.1.1.2 Servei de valoració 

SOL. DE REVISIÓ DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE LA 
DISCAPACITAT 

1.2.6.1.1.2 Servei de valoració 

SOL·LICITUD DACCÉS A SERVEIS RESIDENCIALS I CENTRES DE DIA 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LINSTITUT CATALÀ 
DASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 

1.2.6.2 Serveis per a persones amb discapacitat 
intel·lectual 

SOL·LICITUD DEL PROGRAMA DE PRESTACIONS PER A LACCÉS 
ALS SERVEIS DHABITATGES PER A PERSONES AMB 
PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL DE 
LINSTITUT CATALÀ DASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS PER A LANY 
2012 

1.2.7.1 Servei de suport a l'autonomia a la 
pròpia llar per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental 

SOL. DEL PROGRAMA DE PRESTACIONS PER A L'ACCÉS ALS 
SERVEIS D'HABITATGES PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA 
SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL DE L'ICASS PER A 
L'ANY 2010 

1.2.7.1 Servei de suport a l'autonomia a la 
pròpia llar per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental 

SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A PERSONES 
JOVES EXTUTELADES 

2.1.1 Prestació per a joves extutelats/ades 

SOL. DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2.1.2 Pensió no contributiva per jubilació 

SOL. DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2.1.3 Pensió no contributiva per invalidesa 

SOL. DE LA PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA PENSIÓ NO 
CONTRIBUTIVA   

2.1.4 Prestació complementària per a 
pensionistes de la modalitat no contributiva, 
per invalidesa o jubilació 

SOL. DE LA PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA PENSIÓ NO 
CONTRIBUTIVA   

2.1.4 Prestació complementària per a 
pensionistes de la modalitat no contributiva, 
per invalidesa o jubilació 

SOL. DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER AL MANTENIMENT DE 
NECESSITATS BÀSIQUES. 

2.1.4 Prestació complementària per a 
pensionistes de la modalitat no contributiva, 
per invalidesa o jubilació 

SOL. DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER AL MANTENIMENT DE LES 
DESPESES DE LA LLAR PER A DETERMINATS COL·LECTIUS 

2.1.6 Prestació per al manteniment de les 
despeses de la llar per a determinats col·lectius 

SOL. DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE PENSIÓ NO 
CONTRIBUTIVA QUE VIUEN EN UN HABITATGE DE LLOGUER 

2.1.6 Prestació per al manteniment de les 
despeses de la llar per a determinats col·lectius 

SOL. DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE PENSIÓ NO 
CONTRIBUTIVA QUE VIUEN EN UN HABITATGE DE LLOGUER 

2.1.6 Prestació per al manteniment de les 
despeses de la llar per a determinats col·lectius 

SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ A LACOLLIMENT DUNA PERSONA 
MENOR DEDAT TUTELADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
(ACOLLIMENT SIMPLE EN FAMÍLIA ALIENA / ACOLLIMENT 
PREADOPTIU DE MENORS AMB DISCAPACITAT) 

2.1.7 Prestació per a l'acolliment d'una persona 
menor d'edat tutelada per la Generalitat 

SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA A L'ACOLLIMENT 
D'UNA PERSONA MENOR D'EDAT TUTELADA PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA EN MESURA DACOLLIMENT EN 
FAMÍLIA EXTENSA 

2.1.7 Prestació per a l'acolliment d'una persona 
menor d'edat tutelada per la Generalitat 

SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER 
UNIVERSAL PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT 
MÚLTIPLE 

2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal 
per infant a càrrec 

SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER 
UNIVERSAL PER PART, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT 
MÚLTIPLE 

2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal 
per infant a càrrec 

SOL·LICITUD DAJUT PER PART, ADOPCIÓ, TUTELA O 
ACOLLIMENT, SOTMÈS AL NIVELL DINGRESSOS DE LA UNITAT 
FAMILIAR PER A LANY 2011 

2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal 
per infant a càrrec 
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TRÀMIT RECURS QUE ES CREA 
SOL·LICITUD DAJUT PER PART, ADOPCIÓ, TUTELA O 
ACOLLIMENT, SOTMÈS AL NIVELL DINGRESSOS DE LA UNITAT 
FAMILIAR PER A LANY 2012 

2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal 
per infant a càrrec 

SOL. D'ACREDITACIÓ DUN GOS D'ASSISTÈNCIA I LA UNITAT DE 
VINCULACIÓ 

3.1.1 Ajudes per la mobilitat i el transport 

SOL. D'AJUT ECONÒMIC DE MESURES DE PROTECCIÓ INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

2.5.1. Renda activa d'inserció (RAI) 

SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A PERSONES 
MENORS D'EDAT EN SITUACIÓ DE RISC (ARTICLE 22 BIS LLEI 
13/2006) 

2.5.2. Prestació per menors d'edat en situació 
de risc 

SOL. DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DEL PLA D'AJUDA AL 
RETORN 

2.5.3. Pla d'ajuda al retorn 

SOL. DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT 2.6.1. Carnet de discapacitat 

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 2.6.2. Carnet de família nombrosa 

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 2.6.2. Carnet de família nombrosa 

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL 2.6.3. Carnet de família monoparental 

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA 
MONOPARENTAL 

2.6.3. Carnet de família monoparental 

SOL. DE LA TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

2.6.4 Targeta d'aparcament per discapacitats 

SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT DE TRANSPORT 
COL·LECTIU PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

2.6.4 Targeta d'aparcament per discapacitats 

SOL·LICITUD DINFORME DADEQUACIÓ DE LHABITATGE PER 
RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA EN 
VIRTUT DEL REAGRUPAMENT FAMILIAR 

4.5.3 Redacció d'informes específics 

SOL·LICITUD D'INFORME D'ARRELAMENT SOCIAL 4.5.3 Redacció d'informes específics 

SOL·LICITUD DINFORME DINTEGRACIÓ SOCIAL (RENOVACIÓ DE 
RESIDÈNCIA TEMPORAL) 

4.5.3 Redacció d'informes específics 

SOL·LICITUD DINFORME DADEQUACIÓ DE LHABITATGE 4.5.3 Redacció d'informes específics 

 

8.8 Plans d'intervenció 

Un pla d’intervenció és un document que, partint d’una valoració prèvia, detalla l'escenari de futur 

que es vol aconseguir i les accions que es volen dur a terme per a arribar-hi. Aquest document 

acostuma a ser un acord entre les persones tractades i els professionals que duen el cas. De la 

mateixa manera que els altres tipus de dades associades als expedients d'Atenció Primària, els 

plans d'intervenció es troben a la pestanya de l'expedient del mateix nom, des d'on es poden 

consultar i modificar. 
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El botó "Afegir" situat a la part superior de la pestanya dels plans d'intervenció permet crear-ne 

un de nou. Dins el formulari caldrà omplir la informació següent:  

 Capçalera del pla d'intervenció: 

 Estat del pla, que pot ser "Obert" o "Tancat", és a dir, si està o no en vigor. 

 Data de creació del pla. 

 Tancament: data en el que el professional dona per finalitzat el pla. 

 Durada aproximada: estimació del període per a desenvolupar el pla. 

 Detecció: mode de realització. 

 Prof. Alta: professional que crea el Pla d’Intervenció dins el sistema. 

 Prof. Mod.: últim professional que ha realitzat modificacions en aquest pla. 

 Previ: anàlisi de la situació del cas en el moment de donar d'alta el pla d’intervenció. 

 Cos del Pla: acords, recursos i tasques pactades per ambdues parts per tal de millorar la 

situació del cas. 

 Beneficiaris: persones de l’expedient que intervenen en el pla d’intervenció. 

Les persones que siguin beneficiaries d'un pla d'intervenció també poden formar part d'altres 

plans, tants com siguin necessaris, ja sigui a nivell individual o col·lectivament. 

Després d'omplir la informació dins el formulari caldrà prémer el botó "Guardar" per deixar 

enregistrat el pla d'intervenció, que s'afegirà a la llista junt amb els que s'hagin pogut crear 

anteriorment en aquell expedient d'Atenció Primària. Per altra banda, el botó "Cancel·lar" serveix 

per sortir del pla sense emmagatzemar els canvis que s'hagin pogut fer. 
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Quan es doni per finalitzat el pla d’intervenció s'utilitzarà el botó "Tancar" per tal de canviar l'estat 

del pla, així com la data de tancament. 

Per a generar la documentació s'empra el botó "Exportar", però perquè estigui actiu cal que es 

tingui instal·lada una versió de Microsoft Office XP o superior, excepte les versions Starter. 

En els plans d'intervenció es pot escollir entre dos tipus d’exportació: 

 Exportació del Previ: exporta les dades identificatives del cas i les dades de la pestanya 

Previ creant un tipus d’informe per a l’estudi intern. 

 Exportació del Pla: exporta la totalitat del pla per a les diferents necessitats, com poden 

ser la signatura, informació al usuari, etc... 

Exemples d’exportació: 
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8.9 Habitatge 

Recull informació sobre l’habitatge del nucli, si aquest conviu a la mateixa ubicació. El bloc de 

dades de la part esquerra fa referència a l’adreça i ubicació del domicili. El bloc de la dreta 

enregistra algunes de les característiques de l’habitatge i les mancances que aquest pugui tenir. 

Quan es modifiquin dades serà necessari clicar al botó "Guardar Habitatge" per desar-les. 

El botó “Actualització adreces a fitxes” permet propagar l’adreça indicada a l’apartat Habitatge, a 

la fitxa personal de totes les persones vinculades a l’expedient. Al fer clic en aquest botó, l’Hèstia 

preguntarà si es vol propagar l’adreça a totes les persones. En el cas que el professional dels 

Serveis Socials contesti que no, llavors l’Hèstia anirà preguntant si ha o no de propagar l’adreça 

per a cadascuna de les persones vinculades a l’expedient.  
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8.10 Genograma 

En aquesta pestanya s'hi pot incloure el genograma que representa l’estructura de la família i les 

relacions entre les persones vinculades. Aquesta informació gràfica serveix per ajudar el 

professional a entendre millor la situació global. 

 

El genograma es pot crear amb algun programa especialitzat o amb un editor gràfic, o també es 

pot escanejar un genograma fet a mà. Es pot copiar i enganxar qualsevol genograma en format 

imatge que no superi la mida màxima de 1024x1024 píxels. 

8.11 Canvis de sector i traspassos d'expedients 

Existeixen diverses opcions de traspassos d'expedients d'Atenció Primària. Depenent del tipus 

de traspàs escollit el programa realitza automàticament tota una sèrie d'accions. 

 Traspàs Familiar: serveix per a tancar un expedient i reobrir-lo en un sector i subsector 

diferents, amb les següents característiques: 

 Tanca l'expedient i caduca els seus ítems al sector d'origen 

 Obertura d’un nou expedient al sector destí, amb el mateix Nom Familiar.  

 Vinculació de les fitxes no èxitus de l’expedient origen al nou expedient destí.  

 El nou expedient estarà buit de contingut (sense actuacions, ni problemàtiques, ni 

demandes etc...). A les observacions i a l'actuació d'obertura quedarà anotat que 

l'expedient ha estat traspassat des del sector d’origen. 

 No hi ha traspàs de dades històriques a l’expedient de destí: aquesta informació 

es pot compartir a través d'un informe social elaborat pel professional del sector 

d’origen.  

 Els canvis s'enregistren a l'històric de traspassos de l'expedient incloent la data, el 

professional i els sectors origen i destí.  
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 Traspàs d'informació: serveix per a canviar el sector i/o el subsector, deixant constància 

dels canvis a l'històric de traspassos de l'expedient, amb les següents característiques: 

 traspàs de sector i subsector: assigna un nou sector i subsector a l'expedient i en 

bloqueja el contingut, de manera que les dades prèvies al traspàs es poden 

consultar des del nou sector però ja no es poden modificar.  

 traspàs entre subsectors: assigna un nou subsector a l'expedient sense canviar el 

sector i sense bloquejar les dades prèvies al traspàs, exceptuant actuacions i 

demandes. Cada activitat es comptarà en el subsector en què hagi estat creada.  

Tots aquests tipus de traspassos s'inicien prement el botó "Traspassar" de l'expedient, però no 

estan disponibles per a tots els rols. Els Coordinadors i els Administradors poden fer tot tipus de 

traspassos, però en canvi els professionals d'Atenció Primària només tindran permès el traspàs 

entre els sectors i subsectors per als que tinguin permís. Totes les modificacions quedaran 

enregistrades a l'històric de canvis de l'expedient.  
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9 Expedients de SIAD 

Aquest mòdul està dissenyat per a la gestió dels expedients del Servei d'Informació i Atenció a 

les Dones (SIAD). Permet ordenar les actuacions dels professionals, així com obtenir dades 

estadístiques, com per exemple les requerides per l’Institut Català de les Dones o pel Registre 

Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel Fitxa-28). 

9.1 Creació de l’expedient 

Els expedients de SIAD estan vinculats directament a les Fitxes Personals. Per a la creació 

d’aquests expedients caldrà doncs accedir a la traçabilitat de l’usuari, clicar sobre la carpeta de 

SIAD, la qual estarà buida inicialment, i, dins la finestra de SIAD, prémer "Nou Expedient". 

 

Al formulari de creació de l’expedient caldrà omplir les dades següents: 

 Sector i Subsector: són camps obligatoris 

 Canal d’entrada: cossos policials, jutjats, etc. 

 Nacionalitat: escollir-la si es coneix 

 Unitat de convivència: escollir segons la composició familiar 

 Fills i Persones dependents a càrrec: aquest valors es recuperen des dels introduïts a la 

Fitxa Personal.  

 Situació econòmica: escollir-ne una segons s'escaigui. 

 Rep prestacions: la casella de validació indica si l’usuari en percep; el camp de text 

serveix per entrar quina és la prestació.  

 Estudis: normalment es té en compte estudis finalitzats.  

 Estudis homologats: Sí/No mitjançant casella de validació.  

 ATENPRO: indica si la usuària es beneficia del Servei d’Atenció i Protecció a les víctimes 

de violència de gènere.  

 Parella: dades orientatives, no existeix cap vinculació amb cap fitxa personal.  
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Abans de continuar enregistrant altres dades dins l’expedient SIAD caldrà desar la informació 

prement el botó “Guardar”. D'aquesta manera el programa assignarà un número a l'expedient, a 

més a més d’enregistrar quin professional és el responsable de l’alta. 

Una forma de comprovar que el procés s’ha realitzat correctament és accedint a la traçabilitat i 

verificant que dins la carpeta SIAD, que anteriorment estava buida, ara ja hi existeix informació, 

com en la següent imatge: 

 

Com sempre, per accedir a les dades de l'expedient acabat de crear, només hem de fer clic 

damunt la línia corresponent a l'expedient de SIAD. L'expedient s'obrirà en modus d'edició, 

sempre que es tingui el rol adient. 
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9.2 Actuacions de SIAD 

Dins el programa Hèstia les actuacions de SIAD són totes les intervencions realitzades pels 

Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats. 

El botó "Afegir" serveix per inserir una nova actuació. La informació que caldrà complimentar  

dins el formulari és la següent:  

 Data i hora en què es realitza l’actuació.  

 Si es tracta d’una actuació d’Urgència.  

 Hores que ha dedicat el professional a l’actuació.  

 Tramitació: forma en la que s'ha dut a terme l’actuació.  

 Situació de violència detectada: consulteu el glossari per triar la modalitat apropiada.  

 Servei que atén.  

 Derivació: seleccionar des d'on, si s'escau. 

 Tipologia de la consulta: en seleccionar l'Àrea s'actualitzaran les opcions disponibles al 

camp Consulta.  

 Tema: descripció breu de l’actuació.   

 Text: espai per a descriure amb detall l’actuació realitzada.  

 Professional responsable de l'actuació: per defecte és el professional que està donant 

d’alta l’actuació, però es pot canviar mitjançant el botó [+] situat a la dreta del nom. 

 

Finalment caldrà clicar el botó “Guardar” per tal que la informació s’emmagatzemi. El camp 

"Tema" és obligatori, no es podrà desar l'actuació si prèviament no ha estat complimentat. Si no 

es detecten errors, el programa procedirà a enregistrar l'actuació i ens notificarà que les dades 

s’han guardat correctament. L'actuació s'afegirà a la relació d'actuacions dins l'expedient SIAD. 
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La pestanya d’actuacions mostra totes les actuacions de l'expedient SIAD ordenades per data 

descendent, però es pot canviar l’ordre del llistat clicant sobre la capçalera de la columna per la 

que necessitem ordenar. 

Per veure el contingut d’una actuació, només cal clicar sobre el seu botó “Veure”. Per modificar 

el contingut de l'actuació hem de tenir en compte que aquesta estigui dins del període d’edició. 

Aquest període es defineix mitjançant un paràmetre (nombre de dies) que introdueixen la 

Coordinadora o l'Administrador de cada Entitat per a delimitar la vigència per a l’edició de les 

actuacions. Si aquest període s'ha superat es podrà consultar l’actuació, però no es podran 

realitzar canvis, perquè el botó "Guardar" estarà desactivat. 

9.3 Formacions de SIAD 

En aquest espai s'hi enregistren les activitats en les que la usuària participa, ja sigui de forma 

esporàdica o dins de l’itinerari del tractament. Tots els cursos, xerrades, tallers, etc... que 

apareixen en aquesta pestanya han estat prèviament configurats (veure secció 4.7 d'aquest 

mateix manual). 

Per afegir una formació cal fer clic en el botó "Afegir" i complimentar les següents dades dins el 

formulari d'inscripció: 

 Data d’inscripció 

 Formació en la que s'inscriu la usuària 

 Certificat: tipus de certificació del curs que obtindrà la usuària  

 Comentaris 
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El camp "Finalitza la formació" s'omplirà més endavant, quan es conegui aquesta informació.  

Amb el botó "Guardar" desarem les dades i el programa afegirà automàticament una entrada a 

la llista de formacions. Com en altres pantalles similars, les entrades estan ordenades per data 

descendent (la última formació creada és la primera de la llista) però tenim la possibilitat de 

canviar l’ordre del llistat clicant sobre la capçalera de la columna per la qual vulguem ordenar. 

 

Per a modificar qualsevol de les dades introduïdes en una formació, cal prémer el botó “Veure” 

corresponent, modificar les dades del formulari i utilitzar el botó "Guardar" per a enregistrar els 

canvis. El botó "Cancel·lar" permet sortir del formulari descartant els canvis que s'hagin fet. 

9.4 Traspassar expedients de SIAD 

Els expedients de SIAD es poden traspassar mitjançant el botó situat sota les observacions del 

propi expedient. El tipus de traspàs és sempre d'informació i, tant si es modifiquen el sector i el 

subsector de l'expedient com si només es canvia de subsector, el procés farà que es bloquegin 

les dades creades al sector i subsector d'origen, de manera que es es podran consultar des del 

nou sector i subsector, però ja no es podran modificar. Les actuacions i formacions de SIAD de 

l'expedient es comptaran al sector i subsector en els que hagin estat creades. 
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10 Expedients d'Immigració 

Mòdul específic per al manteniment d'expedients d'Immigració. Està dissenyat per ajudar els 

professionals dels Serveis Socials a ordenar les seves actuacions, així com per facilitar l'obtenció 

de dades estadístiques, com per exemple les requerides pel Registre Unificat de Dades dels Ens 

Locals (Rudel Fitxa -07). 

10.1 Creació de l’expedient 

Els expedients d'Immigració pertanyen al grup dels que estan vinculats directament a les Fitxes 

Personals. A l'arbre de traçabilitat de l'usuari s'hi troba la carpeta "Immigració", que inicialment 

estarà buida. Fent clic sobre aquesta carpeta s'obrirà la finestra d'Immigració, des d'on podrem 

crear expedients amb el botó "Nou Expedient". 
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Al formulari de creació d'expedients d'Immigració cal omplir una sèrie de dades: 

 Sector i Subsector 

 Derivació: entitat o servei que deriva el cas.  

 País de Naixement: aquesta dada prové de la informació bàsica de la Fitxa Personal. 

 Llengua materna: aquesta dada prové de la informació ampliada de la Fitxa Personal.  

 Nucli de convivència: aquesta dada prové de la Fitxa Personal, concretament del camp 

Tipus de Nucli. 

Una vegada introduïdes aquestes dades es farà clic al botó “Guardar” per tal d'enregistrar el nou 

expedient, al que el programa li assignarà automàticament un número, a més a més de deixar 

constància de quin professional l'ha donat d'alta. No es podran entrar ni actuacions ni tràmits fins 

que no s'hagi desat l'expedient d'Immigració. 

Una forma de comprovar que l'expedient s'ha creat correctament és accedint a l'arbre de 

traçabilitat i verificant que l'expedient s'ha afegit dins la carpeta "Immigració".   
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10.2 Actuacions d'Immigració 

Les actuacions són el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el 

cas del programa Hèstia les actuacions són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels 

Serveis Socials als usuaris tractats. 

Dins l'expedient d'Immigració, les actuacions es donen d'alta mitjançant el botó "Afegir".  

 

Dins el formulari de creació alguns dels camps tenen ja assignats valors per defecte. Cal entrar 

el "Tema" de l'actuació i ajustar les altres informacions segons convingui: 

 Data i hora en què es realitza l’actuació.  

 Hores que ha dedicat el professional a l’actuació.  

 Projecte: escollir d'entre els configurats prèviament.  

 Tipus d'acció realitzada pel professional.  

 Acció / Curs: escollir d'entre els configurats prèviament. 

 Itinerari informat de serveis: seleccionar el valor adient. 

 Derivació: seleccionar des d'on, si s'escau. 

 Tema: descripció breu de l’actuació realitzada.  

 Text: espai per a descriure amb detall l’actuació realitzada.  
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Com a responsable de l'actuació s'assigna per defecte qui estigui donant-la d’alta, però es pot 

modificar mitjançant el botó [+] que es troba a la dreta del nom del professional:  

 

Finalment caldrà fer clic sobre el botó “Guardar” per tal d'enregistrar l'actuació. Si no es detecta 

cap error, el programa ens notificarà que les dades s’han desat correctament i afegirà l'actuació 

a la llista d'actuacions de l'expedient. 

La pestanya d’actuacions mostra totes les actuacions de l'expedient d'Immigració ordenades per 

data descendent (la darrera actuació creada és la primera de la llista) però es pot canviar l’ordre 

del llistat clicant sobre la capçalera de la columna per la que es desitgi ordenar. 

Com en altres tipus d'expedients, quan s'editi el contingut de les actuacions ja enregistrades 

caldrà tenir en compte que no es podran realitzar canvis després del termini definit per la 

Coordinadora o l'Administrador de l'Entitat. Així doncs, si aquest període s'ha superat es podrà 

consultar l’actuació però no es podran fer canvis, perquè el botó "Guardar" estarà desactivat. 

10.3 Tràmits d'immigració 

La gestió és idèntica a la descrita a l'apartat 8.7 d'aquest mateix manual per la creació i gestió 

dels tràmits d'Atenció Primària. Entenem per tràmits els documents o formularis de sol·licitud que 
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normalment cal omplir i presentar per tal de demanar una prestació en l'àmbit d'Immigració. El 

programa administra dos tipus de tràmits:  

 Propis: sol·licituds generades, dissenyades i gestionades per la pròpia Àrea Bàsica de 

Serveis Socials. 

 Generalitat: sol·licituds generades i dissenyades pel Departament de Benestar Social de 

la Generalitat, disponibles al web gencat.cat. 

Fent clic damunt el botó "Afegir" de la pestanya de "Tràmits" s'iniciarà l'enregistrament d'un nou 

tràmit lligat a l'expedient d'Immigració. Només ens caldrà escollir el tipus de tràmit, ja que en 

aquest cas l'àmbit de treball només pot ser "Immigració". Un cop localitzat el formulari 

corresponent al tràmit, l'afegirem a l'expedient fent clic sobre el botó "Seleccionar". 

 

 

Tots els tràmits de l'expedient d'Immigració es poden consultar i processar des d'aquest llistat.  

De la mateixa manera que a l'Atenció Primària, hi ha dos tipus d'accions que es poden portar a 

terme amb els tràmits d'Immigració, una vegada han estat creats:  

 Exportar: genera la sol·licitud en format Word, incloent-hi automàticament les dades que 

es poden recuperar de la fitxa personal del titular del tràmit. Perquè aquesta opció estigui 

disponible l’usuari haurà de disposar d’una versió de Microsoft Office XP o superior 

instal·lada al seu ordinador, exceptuant les versions Starter. 
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 Tramitar: serveix per a enregistrar si la sol·licitud ha estat concedida o denegada i en 

quina data. Una vegada desada la resolució del tràmit el programa ajustarà el títol del 

botó corresponent dins el llistat, el de la columna "Estat": 

 

A diferència dels expedients d'Atenció Primària, la creació de tràmits d'Immigració no comporta 

l'enregistrament d'una actuació automàtica lligada al tràmit. 

11 Expedients de SAD 

Mòdul que permet als professionals portar a terme la gestió administrativa dels expedients del 

Servei d'Ajuda a Domicili. Mostra l'estat i l'evolució temporal dels expedients i permet crear la 

documentació necessària a partir de les dades enregistrades. 
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11.1 Creació de l’expedient 

Els expedients de SAD estan associats a una única Fitxa Personal i, per tant, la creació d'un nou 

expedient es porta a terme des de l'arbre de traçabilitat de l'usuari, fent clic damunt la subcarpeta 

"SAD" i després damunt de "Nou Expedient". 

 

Dins el formulari de creació s'entraran les dades següents: 

 Sector i Subsector 

 Registre d'entrada: número de registre i data.  

 Num. Expedient de dependència: s’obté de les dades introduïdes a la Fitxa Personal. 

 Grau de dependència: s’obté de les dades introduïdes a la Fitxa Personal. 

 

Abans de continuar cal fer clic al botó “Guardar” per tal d'enregistrar el nou expedient, al que el 

programa li assignarà automàticament un número, a més a més de deixar constància de quin ha 

estat el professional que l'ha donat d'alta. Una vegada enregistrat, l'expedient de SAD estarà 

accessible des de l'arbre de traçabilitat. 
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Els expedients de SAD estan inclosos en una subcarpeta, ja que el servei SAD depèn d’Atenció 

Primària i, per tant, hauria d’existir una correspondència directa entre el nombre de recursos de 

SAD concedits i el nombre d’expedients de SAD oberts. En conseqüència, es recomana que 

l’obertura d’un expedient de SAD per part del professional sigui posterior a l’assignació del recurs 

dins de l’expedient de Primària. 

La informació dels expedients de SAD està organitzada en diferents pestanyes:  

 Actuacions: estat administratiu de l’expedient i accions que en canvien l'estat.  

 Dades bàsiques: dades necessàries per a la identificació de l’expedient i per a dur a terme 

el Servei d’Ajuda a Domicili.  

 Nucli de convivència: membres que conviuen amb el titular del servei.  

 Informe social: informació rellevant per al professional.  

 Definició del servei: definició de les característiques del servei, tant el tipus de tasques 

com la periodicitat i duració.  
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11.2 Actuacions de SAD 

Les actuacions realitzades mostren l'estat administratiu actual de l’expedient SAD i els diferents 

estats que ha tingut al llarg del temps. Les actuacions disponibles són:  

 Recollida d’informació: aquest tipus d'actuació s'afegeix automàticament sempre que 

s’inicia un expedient de SAD i el seu estat és aprovat. L'actuació romandrà vigent mentre 

els professionals recopilen tota la informació per poder passar a l'estat següent. 

 Alta: és l'estat immediatament posterior a la recollida d’informació i és necessari per a 

poder començar a donar el servei a l’usuari. 

 Modificació: serveix per a enregistrar modificacions de les característiques del servei 

mentre aquest és vigent. 

 Suspensió: actuació per a interrompre temporalment la prestació del servei.  

 Represa: permet tornar a prestar el servei després d'una suspensió temporal.  

 Baixa: actuació que enregistra la finalització de la prestació del servei. 

Totes aquestes actuacions tenen assignat o bé l’estat "Aprovat" o bé "Denegat", de forma que 

qualsevol actuació aprovada és vigent, mentre que si una actuació resulta denegada implica que 

segueix vigent la darrera aprovada. 

ACTUACIÓ ESTAT SITUACIÓ DE L'EXPEDIENT 

Recollida d'informació Aprovada Estat inicial per defecte. 

Alta Denegada Segueix en recollida d’informació 

Alta Aprovada Inici del servei, que per tant està actiu. 

Modificació Denegada 
El servei segueix actiu amb les característiques 
anteriors. 

Modificació Aprovada 
El servei segueix actiu però aplicant les noves 
característiques. 

Suspensió Denegada El servei continua actiu sense cap interrupció. 

Suspensió Aprovada 

El servei s’interromp però manté les característiques 
que tenia definides fins al moment. Des d’aquest 
estat pot reprendre el servei o bé donar-lo de baixa 
definitivament. 

Represa Denegada El servei continua en suspensió. 

Represa Aprovada 
El servei es reactiva mantenint les característiques 
que existien en el moment de la suspensió. 

Baixa Denegada El servei segueix actiu. 

Baixa Aprovada El servei finalitza. 

 

Les actuacions poden ser iniciades per qualsevol dels professionals d’Atenció Primària, però el 

canvi d’estat (aprovació o denegació) de cada actuació únicament el pot dur a terme un 

responsable amb rol de Tècnic de SAD o bé un Coordinador. 

Les actuacions queden enregistrades en forma de llistat a la primera pestanya de l'expedient de 

SAD, ordenades per data descendent (la darrera actuació realitzada és la primera de la llista). 

Veient les diferents actuacions és fàcil veure l'evolució que ha tingut l'expedient al llarg del temps. 

Per a consultar la definició del servei i les característiques que ha tingut en cada estadi, cal 

prémer el botó "Veure" de l'actuació. Per altra banda, amb el botó "Documentació" es poden 

obtenir els documents relacionats amb el servei segons les característiques definides en cada 

estat de l’expedient. 



  

Manual d’usuari 
 

  Manual_Usuari_Hestia_2017.docx pàg. 73/106 

 

 

11.3 Obtenir documentació per a cada estat del SAD 

Moltes de les actuacions realitzades en aquests expedients han de quedar documentades i 

acceptades mitjançant la signatura de documents per les parts implicades. És per això que en 

cada actuació existeix la possibilitat d’obtenir la documentació a partir de les plantilles cedides 

per l’Entitat. En aquestes plantilles es bolcarà la informació requerida segons l'estat en el què es 

troba l’expedient. 

Quan es prem el botó "Documentació" s’obre una finestra que conté el llistat de totes les plantilles 

de documents SAD disponibles. Per a generar els documents caldrà marcar les caselles 

corresponents i, a continuació, prémer el botó "Generar". Els documents, en format Microsoft 

Word, s'ompliran automàticament amb la informació de l'expedient SAD. Cada document s'obrirà 

en una finestra separada, des de la que es podrà desar el fitxer, imprimir-lo, enviar-lo per correu 

electrònic o realitzar qualsevol altra acció habitual de gestió de fitxers. Òbviament l'usuari 

necessitarà disposar d’una versió de Microsoft Office XP o superior instal·lada al seu ordinador. 
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11.4 Aprovar i denegar actuacions de SAD 

Aquesta funció només la poden dur a terme els rols autoritzats: Tècnic de SAD, Coordinador i 

Administrador. L'aprovació d'una actuació pot implicar un canvi d'estat de l'expedient, d'acord 

amb el descrit anteriorment a l'apartat 11.2 d'aquest manual, mentre que la denegació d'una 

actuació implica que es manté l'estat corresponent a l'última actuació aprovada. 

Per a enregistrar l'aprovació o la denegació cal prémer en el botó "Pendent" i després escollir 

l'opció adient i la data del canvi d'estat. 
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11.5 Dades bàsiques de l'expedient de SAD 

Recull de les dades necessàries per a la identificació de l'expedient, l'execució del servei i la 

generació de documentació, incloent:  

 Àmbit d’actuació. 

 Familiar de referència o Persona de contacte. 

 Dades Bancàries. 

 Dades sobre la Situació Familiar. 

 Dades sobre altres serveis que gaudeix o que ha sol·licitat.  

 Dades sobre la situació de la vivenda. 

 

Aquestes dades no són obligatòries, però sí que són necessàries per a generar correctament la 

documentació. Algunes de les dades apareixen en gris perquè no es poden modificar, ja que 

s'importen des de la Fitxa Personal.  

11.6 Nucli de convivència 

Llistat dels membres que conviuen amb el titular del servei, només a títol informatiu per als 

professionals que porten el cas. Les dades s’introdueixen en mode text i no tenen vinculació amb 

cap Fitxa Personal.  
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11.7 Informe social 

En aquest espai el professional hi pot incloure un informe de valoració que tindrà l'estructura 

següent:  

 Problemàtica i demanda formulada. 

 Organització del nucli familiar vers l’atenció del beneficiari. 

 Valoració de la demanda i proposta per part del professional. 

 Diagnòstic i valoració.  

 Objectius. 

 Tasques. 

 Hores per setmana que el professional estima que requereix el beneficiari del servei. 

 

11.8 Definició del servei 

A l'apartat de Característiques es defineixen el tipus de servei, les tasques a dur a terme, el 

nombre d'hores i el finançament. A la finestra de Plans de Treball s'hi especifica la periodicitat 

del servei. L'expedient de SAD pot tenir diferents plans de treball, però l’actiu serà el que tingui 

la data d’inici més recent. 
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Per crear un pla de treball només cal prémer el botó "Afegir", que obrirà el formulari de creació, 

on haurem de complimentar les dades necessàries i guardar. 

 

12 Explotació de dades 

Conjunt d'informes per a l'anàlisi estadística de les dades, excloent les memòries oficials, com 

poden ser el Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel) o les memòries del ICD (Institut 

Català de les Dones), les quals es poden trobar al mòdul de Memòries (veure secció 13 d'aquest 

mateix manual). 
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Els llistats estan agrupats per mòdul. Per exemple, per a fer una anàlisi d’algun aspecte dels 

expedients d’Atenció Primària, caldrà utilitzar els llistats de la carpeta d'aquest mòdul. Els llistats 

són fruit de la demanda de les Entitats. Quan es presenta la necessitat de fer un anàlisi específic, 

el professional busca si entre els llistats existents n’hi ha algun que serveixi. En cas contrari, fa 

una petició al servei de suport per a crear-ne un d’específic que resolgui aquestes necessitats. 

Els llistat creats queden disponibles per a qualsevol professional. 

 

L'explotació de dades està a l’abast de qualsevol usuari de l’aplicació, les úniques limitacions són 

les pròpies de l'accés a dades segons el rol i els permisos territorials que es tinguin: 

 Explotació de dades per professional: la consulta estarà limitada a les dades vinculades 

al propi professional, exceptuant els rols de Coordinador i superiors que tenen accés a 

les dades de qualsevol professional.  

 Explotació de dades per Sector: la consulta estarà limitada als sectors assignats a cada 

professional, exceptuant els rols de Coordinador i superiors que podran consultar 

qualsevol sector, o tots simultàniament.  

12.1 Llistats d'explotació de dades de les Fitxes Personals 

Fitxes Personals per professional:  

Llistat de les fitxes en les que el professional ha intervingut, ja sigui donant-la d’alta, 

modificant-la o com a referent, dins del període seleccionat. 

FILTRES: Data d’inici i de fi, Equip, Professional. 

RESULTATS: Província, Municipi, Equip, Persona, Edat, Estat, P.Referent, P.Alta, 

P.Mod. 
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Fitxes Personals per professional referent:  

Llistat de les fitxes en les que el professional és el Professional Referent. 

FILTRES: Equip, Professional. 

RESULTATS: Província, Municipi, Equip, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent. 

Llistat de Tràmits:  

Tràmits realitzats des de les fitxes personals (sense la necessitat de tenir Expedient 

d’Atenció Primària) en un territori dins d’un període de temps escollit. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Mòdul, Persona, Tràmit, Prof. d’Alta, Ebasp, Sector, Subsector i Equip. 

Fitxes Personals donades d’alta (fitxes noves):  

Llistat de les Fitxes Personals donades d’alta per qualsevol professional dins del període 

de temps escollit. 

FILTRES: Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Província, Municipi, Equip, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent, Prof. 

d’Alta, Prof. mod. 

Fitxes Personals amb actuacions a Atenció Primària (fitxes treballades):  

Llistat de les Fitxes Personals a les que se’ls hi ha vinculat alguna Actuació del mòdul 

d’Atenció Primària dins d’un període escollit, i per tant, es poden considerar fitxes 

personals amb les que s’ha treballat des d’Atenció Primària dins d’aquest període.  

FILTRES: Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Província, Municipi, Equip, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent, Prof. 

d’Alta, Prof. mod. 

Fitxes Personals sense expedients d’Atenció Primària:  

Llistat de totes les Fitxes Personals que no tenen cap tipus vinculació amb el mòdul 

d’Atenció Primària.  

FILTRES: Equip, Professional 

RESULTATS: Província, Municipi, Equip, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent, Prof. 

d’Alta, Prof. mod.  

Nombre de Cites amb Fitxa Personal:  

Total de cites programades en un període agrupades per territori, professional, tipus i per 

l’estat de les mateixes.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Tipus, Lloc, Pendent, 

Realitzada, No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, 

Primeres entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.  

Nombre de Cites sense Fitxa Personal:  

Mostra la mateixa informació que el llistat anterior, però sense agrupar per l’estat, ja que 

aquesta informació va vinculada a la Fitxa Personal. Les columnes realitzada, no acut, 

anul·lada... apareixeran en 0.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Tipus, Lloc, Pendent, 

Realitzada, No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, 

Primeres entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.  

Nombre de Reserves de Temps: 

Total de Reserves de Temps dels professionals en cada Ebasp, Sector i Subsector. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, TOTAL.  
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Nombre de Tràmits:  

Total de tràmits fets en un territori, desglossats segons l’estat, ja siguin Pendents, 

Concedits o Denegats. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Mòdul, Ebasp, Sector, Subsector, Tràmit, Pendent, Concedit, Denegat, 

TOTAL.  

Nombre de Cites amb Fitxa Personal per professional:  

Mostra el mateix resultat que el llistat “Nombre de Cites amb Fitxa Personal” però limitat 

a les relacionades amb un professional concret. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Professional, Ebasp, Sector, Subsector, Tipus, Lloc, Pendent, Realitzada, 

No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, Primeres 

entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.  

Nombre de Cites sense Fitxa Personal per professional:  

Mostra el mateix resultat que el llistat “Nombre de Cites sense Fitxa Personal” però limitat 

a les relacionades amb un professional concret. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Tipus, Lloc, Pendent, 

Realitzada, No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, 

Primeres entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.  

Nombre de Reserves de Temps per professional:  

Mostra el mateix resultat que el llistat “Nombre de Reserves de Temps”, acotat a les 

vinculades al professional escollit. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi.  

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, TOTAL.  

12.2 Llistats d'explotació del mòdul d'Atenció Primària 

Expedients d’Atenció Primària per professional:  

Llistat dels Expedients en els que el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta, 

modificant el seu estat o fent actuacions, dins del període seleccionat.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Prof. Referent, Estat, Prof. D’alta, Prof. 

Obertura/reobertura, Prof. Tancat, Ebasp, Sector, Subsector, Equip.  

Expedients d’Atenció Primària per professional referent:  

Llistat dels Expedients en els que el professional és el Professional Referent.  

FILTRES: Equip, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Prof. Referent, Estat, Ebasp, Sector, 

Subsector, Equip.  

Plans d’Intervenció Familiar per professional:  

Llistat dels Plans d’Intervenció en els que el professional ha participat, ja sigui donant-lo 

d’alta o modificant el seu estat, dins del període seleccionat.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Estat, Prof. d’Alta, Prof. mod, Prof. Tancat, 

Ebasp, Sector, Subsector, Equip.  
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Actuacions manuals d’Atenció Primària:  

Mostra totes les actuacions dutes a terme pel professional dins d’un període de temps.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Prof. 

Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod, Ebasp, Sector, Subsector i Equip. 

Actuacions automàtiques d’Atenció Primària:  

Llistat de les actuacions que ha creat el propi programa com a conseqüència d’alguna 

acció duta a terme per un professional com per exemple tramitar, concedir recursos, etc 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Prof. 

Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod, Ebasp, Sector, Subsector, Equip.  

Actuacions manuals d’Atenció Primària (sense repetits):  

Llistat de les actuacions manuals que només comptabilitza una de cada grup de les 

actuacions múltiples. Les actuacions múltiples són aquelles que partint d’una mateixa 

actuació es vincula a tots els membres seleccionats. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Ebasp, 

Sector, Subsector, Equip, Professional.  

Actuacions automàtiques d’Atenció Primària (sense repetits):  

Mostra el mateix resultat que el llistat anterior però per a les actuacions automàtiques. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Ebasp, 

Sector, Subsector, Equip, Professional.  

Actuacions d’Atenció Primària, decalatge en dies entre la data d’actuació i la d’alta:  

Llistat amb el nombre d'actuacions i el nombre de dies existent entre la data de l’actuació 

i la data d’alta. Per exemple:  

Dies Nombre Significat 

0 137 
Indica que el professional ha documentat 137 actuacions el 
mateix dia que indica que ha realitzat l’actuació. 

3 234 
Indica que el professional ha documentat 234 actuacions 3 dies 
després d’haver realitzat l’actuació. 

15 23 
Indica que el professional ha documentat 23 actuacions 15 dies 
després d’haver realitzat l’actuació. 

 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi.  

RESULTATS: Dies, Nombre d’actuacions. 

Demandes d’Atenció primària per Professional:  

Llistat de les demandes documentades pel professional en un període de temps.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Demanda, Num. Expedient, Nom Expedient, Persona, Prof. d’Alta, Ebasp, 

Sector, Subsector, Equip, Professional.  

Problemàtiques d’Atenció primària per Professional:  

Llistat de les problemàtiques documentades pel professional en un període de temps.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Expedient, Persona, Problemàtica, Prof. d’Alta, 

Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional.  
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Recursos d’Atenció primària per Professional:  

Llistat dels recursos enregistrats pel professional en un període de temps.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Expedient, Recurs, Problemàtica, Prof. d’Alta, 

Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional.  

Professionals que intervenen en Expedients d’Atenció Primària:  

Llistat de tots els professionals que han participat en algun expedient d’Atenció Primària 

durant un període de temps. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Data d’inici i de fi.  

RESULTATS: Professional.  

Persones amb Expedient d’Infància:  

Llistat de totes les Persones menors de edat que tenen obert un expedient d’infància, és 

a dir, tenen vinculada una actuació d’obertura. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector.  

RESULTATS: Ebasp, Sector, Persona, Num. Expedient, Num. Expedient infància.  

Expedients d’Atenció Primària oberts amb actuacions:  

Llistat dels expedients d’atenció Primària que estan en estat Obert i als quals se’ls hi ha 

vinculat una alguna actuació dins del període escollit.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Dt. 

Última actuació, Ebasp, Sector, Subsector, Equip.  

Plans d’Intervenció familiar per Sector:  

Llistat dels plans d’intervenció en un període de temps.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Estat, Prof. d’Alta, Prof. mod., Prof. 

Tancat, Ebasp, Sector, Subsector, Equip.  

Actuacions d’Infància (OBERTURA) i el seu estat actual:  

Llistat de totes les actuacions d’obertura dels expedients d’infància efectuades dins d’un 

període de temps. La informació es complementa amb l’estat actual d’aquests expedients 

d'acord amb l’estat de l’última actuació. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Professional, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Persona, Exp. Primària, Dt. Obertura, Tipus d’Exp. Obertura, No Exp. 

Obertura, Dt. Última actuació, Tipus d’Exp. Última Actuació, No Exp. Última Actuació, 

Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.  

Actuacions de coordinació amb entitats:  

S’utilitza per obtenir les actes de coordinació partint de les actuacions documentades als 

expedients. Aquestes actuacions tenen en comú el tipus d’actuació (normalment 

coordinació), l’entitat amb la que es coordina i la data d’actuació. Aquests paràmetres 

permeten obtenir les actuacions de coordinació i exportar-les en format acta.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Tipus d’Actuació, Entitat, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Àmbit, Lloc, Tema, Text, Prof. 

Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.  
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Actuacions d’infància:  

Partint de les actuacions de petició, mostra la situació administrativa en funció de 

l’existència o absència d’actuacions vinculades i determina si la petició està contestada 

o pendent.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i 

de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus d’Expedient, No Expedient d’Infància, Dt. 

Obertura, Dt. Petició, Dt. Resposta, Dt. Tancament, Dt. Última Actuació, Prof. Referent, 

Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.  

Informe de recursos:  

Llistat de recursos i el total de persones als que se’ls ha assignat cada recurs en un 

període. El botó “Veure Persones” mostra les persones que tenen assignades el recurs 

escollit. A partir del llistat de persones també pot mostrar les edats de les persones i 

quantes n’hi ha de cada edat. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i 

de fi.  

RESULTATS 1: Recurs, Nombre. 

RESULTATS 2: Documentació, Persona, Import, Entitat. 

RESULTATS 3: Edat, Nombre.  

Informe de problemàtiques:  

Llistat de problemàtiques i el total de persones que presenten cada problemàtica en un 

període de temps. Amb el botó “Veure Persones” es poden consultar les persones que 

tenen una problemàtica concreta. A partir del llistat de persones també es poden veure 

les edats de les persones i quantes n’hi ha de cada edat. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Equip, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i 

de fi.  

RESULTATS 1: Problemàtica, Nombre. 

RESULTATS 2: Documentació, Persona. 

RESULTATS 3: Edat, Nombre.  

12.3 Llistats d'explotació del mòdul de SIAD 

Expedients de SIAD per Professional:  

Llistat dels Expedients en els que el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta, 

modificant el seu estat o fent actuacions, dins del període seleccionat.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Prof. Referent, Estat, Prof. D’alta, Prof. 

Obertura/reobertura, Prof. Tancat, Ebasp, Sector, Subsector.  

Expedients de SIAD per Professional Referent:  

Llistat dels Expedients en els que el professional és el Professional Referent. 

FILTRES: Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Estat, Prof. Referent, Ebasp, Sector, Subsector.  

Actuacions de SIAD per Professional:  

Llistat de les actuacions documentades pel professional seleccionat en un període. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Àmbit d’Atenció, Tramitació, Tema, Prof. 

Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.  
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Actuacions de SIAD, decalatge en dies entre la data d’actuació i la data d’alta:  

Llistat amb el nombre d'actuacions de SIAD i el nombre de dies existent entre la data de 

l’actuació i la data d’alta (per a més detalls veure el llistat del mateix títol de l'apartat 

d'Atenció Primària).  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.  

RESULTATS: Dies, Nombre. 

Expedients de SIAD:  

Llistat dels expedients de SIAD i si tenen alguna vinculació amb l'Atenció Primària. 

FILTRES: Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Persona, Exp SIAD, Estat, Exp. Primària, Telèfon, Adreça, CP, Municipi.  

12.4 Llistats d'explotació del mòdul d'Immigració 

Expedients d‘Immigració per Professional:  

Llistat dels Expedients en els que el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta, 

modificant el seu estat o fent actuacions, dins del període seleccionat.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: N.Exp, Persona, Estat, P.Ref, P.Alta, Ebasp, Sector, Subsector.  

Expedients d‘Immigració per Professional Referent:  

Llistat dels Expedients en els que el professional és el Professional Referent. 

FILTRES: Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Estat, Prof. Referent, Ebasp, Sector, Subsector.  

Actuacions d‘Immigració per Professional:  

Llistat de les actuacions documentades pel professional seleccionat en un període.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: N.Expedient, Persona, Data, Àmbit, Tramitació, Tema, P.Ref., P.Alta, 

P.Mod., Ebasp, Sector, Subsector.  

Actuacions d‘Immigració, decalatge en dies entre la data d’actuació i la data d’alta:  

Llistat amb el nombre d'actuacions d'Immigració i el nombre de dies existent entre la data 

de l’actuació i la data d’alta (per a més detalls veure el llistat del mateix títol de l'apartat 

d'Atenció Primària).  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.  

RESULTATS: Dies, Nombre. 

Expedients d‘Immigració:  

Llistat dels expedients d‘Immigració i si tenen cap vinculació amb l'Atenció Primària. 

FILTRES:  Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Persona, Exp SIAD, Estat, Exp. Primària, Telèfon, Adreça, CP, Municipi.  

12.5 Llistats d'explotació del mòdul d'Habitatge 

Recursos del Servei d’Habitatge per Professional Referent:  

Llistat dels recursos assignats en expedients d’habitatge en un període de temps, on el 

professional seleccionat és el que assigna el recurs. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Persona, Resolució, Prestació, Recurs, P.Alta, Ebasp, Sector, Subsector. 
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12.6 Llistats d'explotació del mòdul de SAD 

Expedients de SAD per professional:  

Llistat dels Expedients en els que el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta o 

modificant el seu estat dins del període seleccionat. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus, Ult. Actuació, Estat, Prof. Referent, Prof. 

D’alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector. 

Expedients de SAD per professional referent:  

Llistat dels Expedients en els que el professional és el Professional Referent. 

FILTRES: Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus, Ult. Actuació, Estat, Prof. Referent, 

Ebasp, Sector, Subsector. 

Actuacions de SAD per Professional:  

Llistat de les actuacions documentades pel professional en un període de temps. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Actuació, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, 

Sector, Subsector. 

Expedients de SAD i Pla de Treball:  

Llistat dels plans de treball actius en els expedients de SAD. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector. 

RESULTATS: Num. Expedient, Cognom1, Cognom2, Tipus, Ult. Actuació, Estat, Dt. Inici 

Servei, Dt. Baixa Servei, Hores de Servei, Tipus d’Hores, H dilluns, H dimarts, H 

dimecres, H dijous, H divendres, H dissabte, H diumenge, Prof. Referent, Prof. d’Alta, 

Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector. 

12.7 Llistats d'explotació del mòdul d'EAIA 

Expedients actius d’EAIA:  

Llistat de tots els expedients oberts dins del període de temps seleccionat.  

FILTRES: Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Dt. Naix, Dt. Obertura, Derivant, Sector, 

Territorialitat, Tipus d’Expedient, Situació Administrativa, Situació Tècnica / Mesura, 

Localització, Referent, Educador.  

Expedients sense evolució:  

Llistat dels expedients als que els manca la definició de l’evolució de l’expedient, és a 

dir, expedients que no tenen tipus d’expedient, ni situació Administrativa, ni situació 

Tècnica, etc. 

FILTRES: cap 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Referent.  

Actuacions d’EAIA per professional:  

Llistat de les actuacions documentades del professional en un període de temps. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Àmbit d’Atenció, Tramitació, Tema, Prof. 

Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.  
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Problemàtiques d’EAIA per professional d’Alta:  

Llistat de les   problemàtiques donades d’alta pel professional en un període de temps.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus, Problemàtica, Prof. d’Alta, Ebasp, 

Sector, Subsector.  

Recursos d’EAIA per professional d’Alta:  

Llistat dels recursos enregistrats pel professional en un període de temps. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Expedient, Recurs, Problemàtica, Prof. d’Alta, 

Ebasp, Sector, Subsector.  

Expedients tancats d’EAIA:  

Llistat dels expedients tancats. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num.Exp, Derivat, Persona, Dt.Tancat, Motiu, Últim Tipus d’Exp, Última 

Situació Admin., Última Situació Tècnica/Mesura, Referent, Nom, Sector, Subsector.  

Expedients d’EAIA oberts per professional referent:  

Llistat dels expedients oberts pel professional en un període de temps. 

FILTRES: Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Prof. Referent, Estat, Prof. alta, Prof. mod., 

Prof. obert/reobert, Prof. tancat, Ebasp, Sector, Subsector.  

Expedients d’EAIA amb actuacions d’assessorament:  

Llistat d'expedients que contenen com a mínim una actuació d’assessorament. 

FILTRES: Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Prof. Referent, Estat, Nombre d’actuacions, 

Ebasp, Sector, Subsector.  

Control Num. Expedient SAIA envers la situació de l’expedient:  

Llistat que s’utilitza per verificar la concordança entre el Num. d’Expedient assignat des 

del SAIA (columna Num. Exp. DGAIA/SAIA) i l’evolució del expedient definida dins el 

programa (columnes Situació Administrativa i Situació Tècnica / Mesura).  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Dt. Obertura, Derivant, Sector, Territorialitat, Tipus 

Expedient, Dt. Inici, Num. Exp. DGAIA/SAIA, Situació Administrativa, Situació Tècnica / 

Mesura, Referent, Data última Actuació.  

Llistat d’informes:  

Llistat de tots els informes realitzats dins d’un període escollit.  

FILTRES: Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Tipus d’Informe, Dt. Alta, Prof. D’alta.  

Nombre d’informes per tipus:  

Mostra els totals dels informes realitzats dins d’un període de temps. 

FILTRES: Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Tipus d’Informe, Nombre.  

Problemàtiques d’EAIA per Professional Referent:  

Llistat de les problemàtiques documentades pel professional en un període de temps, on 

és el professional referent de l’expedient.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional. 

RESULTATS: N.Exp, Persona, Tipus, Problemàtica, P.Ref, Ebasp, Sector, Subsector.  
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Recursos d’EAIA per professional Referent:  

Llistat dels recursos assignats en expedients en un períodede temps, on el professional 

és el referent de l’expedient.. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.  

RESULTATS: N.Expedient, Persona, Recurs, P.Referent, Ebasp, Sector, Subsector.  

Expedients d’EAIA en Situació Tècnica Compromís Socio-Educatiu:  

Llistat dels expedients que tenen com a situació tècnica/mesura l’opció "Compromís 

Socio-Educatiu", en el període de temps escollit. 

FILTRES: Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Núm. Expedient, Nom, Tipus Expedient, Situació Administrativa, Situació 

Tècnica, Dt. Inici Estimat, Dt. Fi Estimat  

Expedients d’EAIA en Estudi amb Pla de Treball:  

Llistat dels expedients que tenen com a situació tècnica/mesura l’opció "En Estudi" o "Pla 

de Treball" en el període de temps escollit.  

FILTRES: Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Tipus Expedient, Situació Administrativa, Situació 

Tècnica, Dt. Inici Estimat, Dt. Fi Estimat  

Actuacions de coordinació amb Entitats:  

S’utilitza per obtenir les actes de coordinació partint de les actuacions documentades 

prèviament en cada expedient. Aquestes actuacions tenen en comú el tipus d’actuació 

(normalment coordinació), l’entitat amb la que es coordina, i la data d’actuació. Aquests 

tres paràmetres són els que s’utilitzen per obtenir totes les actuacions de coordinació 

documentades i poder-les exportar en format acta. 

FILTRES: Tipus d’Actuació, Entitat, Data d’inici i de fi. 

RESULTATS: Núm. Expedient, Persona, Data, Actuació, Àmbit, Lloc, Tema, Text, Prof. 

Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector. 

Informe de recursos:  

Llistat de recursos i el total de persones als que se’ls hi assignat cada recurs en un 

període. El botó “Veure Persones”  mostra les persones que tenen assignat el recurs 

escollit, les edats de les persones i quantes n’hi ha de cada edat. 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i de fi.  

RESULTATS 1: Recurs, Nombre. 

RESULTATS 2: Documentació, Persona, Import, Entitat. 

RESULTATS 3: Edat, Nombre. 

Informe de problemàtiques:  

Llistat de problemàtiques i el total de persones als que se’ls ha assignat la problemàtica 

dins d’un període de temps. El botó “Veure Persones” mostra les persones que tenen 

una problemàtica concreta, les edats de les persones i quantes n’hi ha de cada edat.  

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i de fi.  

RESULTATS 1: Problemàtica, Nombre. 

RESULTATS 2: Documentació, Persona. 

RESULTATS 3: Edat, Nombre. 

 



  

Manual d’usuari 
 

  Manual_Usuari_Hestia_2017.docx pàg. 89/106 

13 Memòries 

Recull d'informes per a l'elaboració de les memòries oficials, és a dir, les dades estadístiques 

demanades pels Ens i Òrgans Oficials a totes les Àrees Bàsiques, com per exemple les del 

Registre Únic de Dades dels Ens Locals (RUDEL), les memòries de l'Institut Català de les Dones 

(ICD) o les estadístiques mensuals de la DGAIA/SAIA, tenint en consideració tots els expedients 

i persones beneficiàries d’aquests. 

Aquest mòdul té estructura d’arbre, amb un node per cada mòdul del programa i les memòries 

que es poden extreure en format PDF amb els indicadors de l’ABS ja inserits. Si es selecciona 

qualsevol dels informes que pengen d’Atenció Primària, implicarà que totes les dades s’extrauran 

exclusivament del mòdul d’Atenció Primària. Si, per altra banda, es selecciona la Memòria de 

l’ICD, que està dins el mòdul SIAD, implicarà que les dades seran extretes d’aquest mòdul i de 

cap altre. En el cas que l’entitat que fa les memòries consideri que hi ha dades que s’haurien de 

combinar, caldrà que ho faci partint del resultats obtinguts en les diferents memòries. 

 

Dins de cada apartat de la memòria podem trobar subapartats (Rudel Fitxa 1, Memòria ICD, 

etc...), en els quals s'ha procurat: 

 extreure el màxim de dades possibles  

 respectar al màxim la nomenclatura que marca cada memòria 

 proporcionar ajut en línia, amb l'explicació de l’origen de les dades i dels resultats  

 

13.1 Filtres i altres funcions 

Totes les memòries tenen les mateixes opcions de filtrat de dades, per tant els resultats sempre 

estaran acotats per:  

 EBASP 

 Sector, Subsector i Equip 
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 Professional 

 Període de temps 

D’altra banda l'opció de com comptabilitzar les actuacions, problemàtiques, demandes, etc. 

permet:  

 Data d’Alta: data real d’introducció de l’actuació al sistema.   

 Data d’Actuació: data en què es diu que es va fer l’actuació (camp data de l’actuació) 

independentment del dia en què es va introduir al sistema.  

Aquesta opció és força important tenir-la en compte en mesos propers al canvi d’any, per 

exemple, quan al gener s’introdueixen actuacions realitzades al desembre de l’any anterior. Quan 

hi ha actuacions amb data d’actuació al desembre, però la data d’alta al gener es pot produir un 

desfasament en el recompte anual. 

A totes les pantalles també hi trobem els següents botons de funció: 

 Actualitzar: executa la consulta per obtenir els resultats d'acord amb les dades de filtre 

que haguem entrat.   

 Exportar pestanya activa: realitza exportacions a fulls de càlcul de Microsoft Excel amb 

autofiltres actius. Si no és té instal·lat el Microsoft Office 2003 o superior aquestes opcions 

no estaran actives.  

 Exportar resum memòria: realitza exportacions en format Word de Microsoft Office 2003 

o superior.  

 PDF: Genera un PDF amb les dades dels indicadors ja emplenades. 

13.2 Memòries del mòdul d'Atenció Primària 

13.2.1 RUDEL fitxa 01  

Sistemes d’informació  

Nombre de persones que treballen amb l’aplicació: s’obté dels registres d’accés a l’aplicació, per 

tant, fa referència a tots els usuaris que han accedit a l’aplicació al llarg del període seleccionat. 

Nombre d’expedients actius a l’aplicació: s’obté de tots els expedientes en estat Obert a la data 

de fi del període escollit i que tenen actuacions dins d’aquest període. No confondre amb nombre 

d’expedients treballats.  

Nombre d’expedients inactius a l’aplicació: total d’expedients introduïts, independentment del 

període escollit, menys els actius dins del període, és a dir, els inactius faran referència a:  

 Expedients tancats. 

 Expedients oberts sense actuacions. 

 Expedients oberts sense actuacions en el període escollit.  
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Equip bàsic d’atenció social  

Nombre de persones ateses: fa referència al punt del Rudel “Nombre de persones usuàries dels 

EBAS (Comptar persones usuàries i no intervencions)”. S’obté del total de persones diferents 

que tenen alguna actuació en el període escollit. 

Nombre d’expedients familiars i/o convivencials nous als EBAS: fa referència al punt “Nombre 

d’expedients familiars i/o “convivencials” (entrats als sistemes d’informació)”. Aquest total s’obté 

de sumar tots els expedients donats d’alta dins el període escollit.  

Nombre d’expedients familiars i/o convivencials treballats als EBAS: aquest total no apareix en 

el Rudel, és una informació complementària. Compta tots els expedients que s’han tractat, és a 

dir, que com a mínim tenen una actuació dins del període escollit.  

Nombre d’usuaris atesos per sectors d’intervenció 

Fa referència al punt del Rudel “Nombre d’usuaris/àries atesos/es pels EBAS desglossats per 

sectors d’intervenció”, dins de les dades d’Equip Bàsic. Es basa en les actuacions realitzades als 

usuaris, de les quals el sector de població (família, infància, joventut, etc...), s’obté quan es 

defineix “l’Àmbit” de l'actuació i el sector d’intervenció s’obté de les següents correspondències: 

INFORMACIÓ ORIENTACIÓ: 

Sectors 
d’intervenció 

Prestació General Recurs 

Informació 
orientació  
(H - D)  

Informació 1.2.7.5 Servei prelaboral 

Orientació i 
assessorament.    

1.2.1.12 Servei de suport a l'adopció internacional 

1.2.12.3 Servei d'intervenció especialitzada (CIE) 

1.2.6.1.1.1 Servei d'orientació 

Valoració 

1.2.1.15 Servei d'equips de valoració de maltractaments 
infantils (EVAMI) 

1.2.2.1.2 Servei de valoració de la dependència 

1.2.2.1.4 Servei de centre per l'autonomia personal   

1.2.6.1.1.2 Servei de valoració 

AJUT A DOMICILI: 
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Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

Ajut a domicili 
(H - D) 

   

Ajut a domicili 

1.1.2.1 Servei d'ajuda a domicili   

1.2.6.3.5.1 Servei d'assistència personal de suport en 
l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o 
formatives, per a persones amb discapacitat física 

 1.2.6.3.5.2 Servei d'assistència personal de suport a la vida 
autònoma i d'integració social i comunitària, per a persones amb 
discapacitat física  

1.2.6.4.2.1 Servei d'assistència personal de suport en 
l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o 
formatives, per persones amb discapacitat sensorial sord-
ceguesa. 

1.2.6.4.2.2 Servei d'assistència personal de suport a la vida 
autònoma i d'integració social i comunitària, per a persones amb 
discapacitat sensorial sord-ceguesa. 

Serveis de 
telealarma 

1.1.2.2 Servei de les tecnologies de suport i cura 

SUPORT CONVIVENCIAL: 

Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

Suport a la 

unitat 

convivencial 

(H - D) 

Suport a la 

unitat 

convivencial. 

1.1.1 Servei bàsic d'atenció social 

1.1.5 Servei d'assessorament tècnic d'atenció social 1.1.6.1 Servei 

de centre obert  

1.1.6.2 Programes diurns preventius 

1.2.1.1 Servei de tutela per a infants i adolescents en situació de 

desemparament  

1.2.1.13 Servei d'atenció postadoptiva  

1.2.1.2 Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència 

(SEAIA) 1.2.10.1 Servei de suport als familiars cuidadors/es i a 

altres cuidadors/es no professionals  

1.2.11.1 Servei d'atenció a les famiĺies  

1.2.3.6 Servei de tutela per a gent gran 

1.2.6.2.2 Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a 

persones amb discapacitat intel·lectual  

1.2.6.2.6 Servei de tutela per a persones amb discapacitat 

intel·lectual 1.2.6.3.2 Servei de suport a l'autonomia a la pròpia 

llar per a persones amb discapacitat fiśica 

1.2.7.1 Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental  

1.2.7.4.1 Servei de club social (mòdul A) 1.2.7.4.2 Servei de club 

social (mòdul B)  

1.2.7.6 Servei de tutela per a persones amb malaltia mental 

2.1.10 Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en 

situació de dependència 
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Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

2.1.11.1 Prestació econòmica d'assistència personal de suport en 

l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o 

formatives 

2.1.11.2 Prestació econòmica d'assistència personal de suport a la 

vida autònoma i d'integració social i comunitària. 

2.1.12 Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i 

suport als/a les cuidadors/ores no professionals  

3.1.1 Ajudes per la mobilitat i el transport  

3.1.2 Ajudes per a l'autonomia personal i la comunicació 

3.2.1 Ajudes per a la supressió de barres arquitectòniques i de 

barreres en la comunicació  

3.2.2 Ajudes per a l'adaptació d'habitatges per a persones amb 

discapacitats  

ALLOTJAMENT ALTERNATIU: 

Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

Allotjament 

alternatiu 

(H – D) 

Acolliment familiar 
1.2.1.8.1 Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa 

1.2.3.5 Servei de famiĺia de acollida per a gent gran 

Estades 

d'emergència 

1.1.3.1 Servei d'acolliment residencial d'urgència (població 

general)  

1.2.12.1 Servei d'atenció i acolliment d'urgència 

Estades en serveis 

especif́ics de la 

xarxa pública. 

1.1.3.2 Servei de residència temporal per a persones adultes en 

situació d'exclusió social  

1.2.1.10 Servei de centre socieoeducatiu nocturn 

1.2.1.3 Servei de centre d'acolliment 

1.2.1.4.1 Servei de Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) 

1.2.1.4.2 Servei de Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) 

1.2.1.5 Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys  

1.2.1.6 Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys 

1.2.1.7 Servei de residència o pisos per a joves vinculats a 

programes d'inserció laboral  

1.2.12.2.1 Servei d'acolliment i recuperació 1.2.12.2.2 Servei de 

pis amb suport  

1.2.12.2.3 Servei de pis pont 

1.2.3.1 Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter 

temporal o permanent 

1.2.3.3.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter 

temporal o permanent 

1.2.3.3.2.1 Servei de residència assistida per a gent gran amb risc 

social de caràcter temporal o permanent 

1.2.3.3.2.2 Servei de residència assistida per a gent gran de 

caràcter temporal o permanent. Grau II 

1.2.3.3.2.3 Servei de residència assistida per a gent gran de 

caràcter temporal o permanent. Grau III 
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Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

1.2.3.4 Servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràcter 

temporal o permanent 

1.2.4.1 Servei de promoció de l'autonomia personal per a 

persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de 

llarga estada 

1.2.4.2 Servei de promoció de l'autonomia personal per a 

persones amb dependència ateses en hospitals de dia 

1.2.4.3 Servei de promoció de l'autonomia personal per a 

persones amb dependència ateses en centres de llarga estada 

psiquiàtrica 

1.2.6.2.1 Servei de centre de dia d'atenció especialitzada 

temporal o permanent per a persones amb discapacitat 

intel·lectual 

1.2.6.2.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb 

discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent 

1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport intermitent  

1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport limitat 

1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport limitat (trastorn de conducta) 

1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport extens 

1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport extens (trastorn de conducta)  

1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport generalitzat 

1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o permanent 

per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport extens 

1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o permanent 

per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport extens (trastorn de conducta)  

1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre residencial temporal o permanent 

per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 

suport generalitzat 

1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre residencial temporal o permanent 

per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport 

generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits)  

1.2.6.2.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) 

per a perspones amb discapacitat intel·lectual 

1.2.6.2.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a 

perspones amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar  
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Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

1.2.6.2.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) 

per a persones amb discapacitat intel·lectual  

1.2.6.2.5 Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat 

intel·lectual 1.2.6.3.1 Servei de centre de dia d'atenció 

especialitzada temporal o permanent per a persones amb 

discapacitat fiśica 

1.2.6.3.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb 

discapacitat fiśica amb necessitat de suport intermitent  

1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat fiśica amb suport intermitent 

1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per 

a persones amb discapacitat fiśica amb suport limitat  

1.2.6.3.3.3.1 Serveis de centre residencial temporal o permamnet 

per a persones amb discapacitat fiśica amb necessitat a suport 

extens 

1.2.6.3.3.3.2 Serveis de centre residencial temporal o permamnet 

per a persones amb discapacitat fiśica amb necessitat a suport 

generalitzat 

1.2.6.3.4.1.1 Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional 

(STO) per a persones amb discapacitat fiśica  

1.2.6.3.4.1.2 Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional 

(STO) per a persones amb discapacitat fiśica, amb auxiliar 

1.2.6.3.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) 

per a persones amb discapacitat fiśica  

1.2.7.2.1 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 

1.2.7.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental  

1.2.7.3 Servei de residència assistida temporal o permanent per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental  

1.2.8.2.1 Servei de centre de dia per a persones amb addiccions 

1.2.8.2.2.1 Serveis de pis amb suport per a persones amb 

drogodependències, baixa intensitat 

1.2.8.2.2.2 Serveis de pis amb suport per a persones amb 

drogodependències, alta intensitat 

1.2.8.2.3.1 Serveis de comunitat terapèutica per a persones amb 

drogodependències, baixa intensitat 

1.2.8.2.3.2 Serveis de comunitat terapèutica per a persones amb 

drogodependències, mitja intensitat 

1.2.8.2.3.3 Serveis de comunitat terapèutica per a persones amb 

drogodependències, alta intensitat 

1.2.9.2.1.1 Serveis temporal de llar amb suport per a persones 

afectades pel virus VIH/SIDA, baixa intensitat 

1.2.9.2.1.2 Serveis temporal de llar amb suport per a persones 

afectades pel virus VIH/SIDA, alta intensitat 

1.2.9.2.2 Servei temporal de llar residència per a persones 

afectades pel virus VIH/SIDA  
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PREVENCIÓ INSERCIÓ: 

Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

Prevenció 

inserció 

(H – D) 

Prevenció 

general 

1.1.4 Servei de menjador social 

1.1.7 Servei de suport als serveis socials bàsics 

1.2.13.1 Serveis de suport als serveis socials especialitzats 

1.2.2.1.1 Servei de prevenció de les situacions de dependència 

1.2.3.2 Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit 

rural  

1.2.5.1 Servei d'atenció precoc ̧

1.2.6.4.1 Servei d'intèrpret per a persones sordes 

1.2.9.1 Servei de prevenció per persones afectades pel VIH/SIDA  

2.4.1 Beques de llibres 

2.4.2 Beques de menjador 

2.4.3 Beques d'escola bressol 

2.4.4 Beques colònies 

2.4.5 Altres ajuts individuals a l'escolarització 

5.1.1 Sortides 

5.1.2 Trobades culturals 

5.1.3 Tallers i cursos 

5.1.4 Grups d’ajuda mútua 

5.1.5 Projectes de detecció situacions risc exclusió social 

5.2.1 Sortides 

5.2.2 Trobades culturals 

5.2.3 Tallers i cursos 

5.2.4 Grups d’ajuda mútua 

5.3.1 Sortides 

5.3.2 Trobades culturals 

5.3.3 Tallers i cursos 

5.3.4 Grups d’ajuda mútua 

5.4.1 Sortides 

5.4.2 Trobades culturals 

5.4.3 Tallers i cursos 

5.4.4 Grups d’ajuda mútua 

5.4.5 Servei execució de mesures en medi obert 

5.5.1 Sortides 

5.5.2 Trobades culturals 

5.5.3 Tallers i cursos 

5.5.4 Grups d’ajuda mútua 

5.5.5 Àpats a domicili  

5.5.6 Altres projectes comunitaris 

Prevenció  

marginació social 

1.2.1.11 Servei d'Acompanyament Joves Tutelats i Extutelats 

(SAEJ)  
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Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

1.2.1.14 Servei del Telèfon de la Infància  

1.2.1.9 Servei de centre socioeducatiu diürn  

1.2.12.4 Servei tècnic de punt de trobada  

1.2.12.5 Servei de la lińia d'atenció a les dones en situació de 

violència masclista (ATENPRO, ...)  

1.2.8.1 Servei de prevenció d'addiccions 

2.1.14 Prestació per necessitats bàsiques (Creu 

Roja/Càritas/Altres)  

2.3.1 Prestacions econòmiques d'urgència social  

2.3.2 Ajuts per a manutenció (alimentació i vestit)  

2.3.3 Ajuts per a despeses sanitàries 

2.3.4 Ajuts per a despeses vinculades a l'habitatge 

 2.3.5 Ajuts per a desplaca̧ments i transports  

2.3.6 Ajuts per a pagament de l'habitatge 

2.3.7 Ajuts per a subministraments d'habitatge  

2.3.8 Ajuts per a tractament psicopedagògic  

4.2.2 DAM (Delegat d'atenció al menor) 

4.2.6 Altre serveis penitenciaris 

4.7.1 Atenció a transeünts  

Accés a recursos 

normalitzats 

1.2.2.1.3 Servei de transport adaptat 

2.1.15 Prestacions Llei d'integració social del minusvàlid (LISMI)  

2.1.16 Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS)  

2.1.2 Pensió no contributiva per jubilació  

2.1.3 Pensió no contributiva per invalidesa 

2.1.4 Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat 

no contributiva, per invalidesa o jubilació  

2.1.5 Ajuts assistencials de protecció a cònjuges supervivents  

2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec  

2.1.9 Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció 

o acolliment múltiple  

2.2..4 Prestació per l'acolliment residencial per a gent gran 

2.2.1 Ajudes econòmiques de caràcter social per als/per a les 

treballadors/res, beneficiaris/iàries i pensionistes del règim 

especial de la Seguretat Social dels treballadors del Mar 

2.2.2 Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell 

d'ingressos de la unitat familiar  

2.2.3 Ajut per adopció internacional 

2.2.5 Prestació per a centre de dia per a gent gran 

2.2.6 Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran  

2.2.7 Prestació per estades temporals gent gran amb discapacitat  

2.2.8 Prestació per l'accés als serveis d'habitatges per a persones 

amb problemàtica social derivada de malaltia mental  
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Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

2.5.1. Renda activa d'inserció (RAI) 

2.5.2. Prestació per menors d'edat en situació de risc  

2.5.3. Pla d'ajuda al retorn 

2.6.1. Carnet de discapacitat 

2.6.2. Carnet de familia nombrosa 

2.6.3. Carnet de familia monoparental 

2.6.4 Targeta d'aparcament per discapacitats 

4.1.1 SOC 

4.1.2 Plans d'ocupació  

4.1.3 Centre especial de treball disminuiẗ  

4.1.4 Derivacions a altres serveis de treball  

4.2.1 SAV (Servei d'atenció a la vićtima)  

4.2.3 Cossos de seguretat  

4.2.4 Justićia gratuiẗa 

4.2.5 Mediació familiar 

4.2.7 Derivacions a altres serveis de justicia 

4.3.1 Escola bressol 

4.3.2 CEIP 

4.3.3 IES 

4.3.4 EAP 

4.3.5 Educació d'adults 

4.3.6 Altres serveis educatius 

4.4.1 ABS 

4.4.1.1 Pediatria 

4.4.2 Planificació familiar 

4.4.3.1 Salut mental adults 

4.4.3.2 Salut mental infants 

4.4.4 Pades 

4.4.5 CAS 

4.4.6 Altres serveis sanitaris 

4.5.1 Servei d'acollida 

4.5.2 Traduccions 

4.5.3 Redacció d'informes especif́ics 

4.6.1 ONCE 

4.6.2 Altres 

4.6.3 SIAD 

4.8.1 Servei d'habitatge 

Intervenció en 

marginació social 

1.3.1 Servei experimentals 

2.1.1 Prestació per a joves extutelats/ades  

2.1.13 Renda mińima d'inserció (RMI) 
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Sectors 
d’intervenció 

Prestació Recurs 

2.1.6 Prestació per al manteniment de les despeses de la llar  

2.1.7 Prestació per l'acolliment d'un menor d'edat tutelat per la 

Gen 

Nombre d’actuacions per prestació 

Llistat desglossat d’actuacions per prestació, ja siguin actuacions directes o actuacions 

automàtiques derivades de la concessió d’un recurs. El resultat obtingut segueix la següent 

correspondència:  

Sectors 
d’intervenció 

Tipus d'Actuació On es defineix cada paràmetre 

INFORMACIÓ I 

ORIENTACIÓ 

Informació  

Aquest paràmetre es defineix quan realitzem una actuació, 

concretament en el desplegable “Actuació”  

Valoració  

Orientació i 

assessorament  

Tramitació  

Derivació  

PREVENCIÓ / 

INSERCIÓ 

Prevenció general  

Aquestes actuacions són resultat de concessió d’un recurs. 

Internament existeix una correspondència entre el tipus de 

recurs i el tipus d’actuació, per tant, quan es concedeix un 

recurs també es crea una actuació amb les dades 

necessàries per definir- la, aquesta correspondència 

segueix la taula mostrada en el punt anterior on es 

tractava Nombre d’usuaris atesos per sectors 

d’intervenció.  

Prevenció en 

marginació social  

Accés a recursos 

normalitzats  

Intervenció en 

marginació social  

AJUT A 

DOMICILI 

Ajut a domicili  

Suport a la unitat 

convivencial  

Serveis de 

telealarma  

ALLOTJAMENT 

ALTERNATIU 

Acolliment familiar  

Estades 

d'emergència  
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Estades en serveis 

especif́ics de la xarxa 

pública  

 

Nombre de problemàtiques ateses 

Llistat de les problemàtiques de cada usuari dins de l’expedient familiar, classificat segons el 

Tipus General de problemàtica, i desglossat per Tipus Específic de problemàtica i Totals. En el 

càlcul dels totals es tenen en compte les problemàtiques ateses totalment o parcialment dins del 

període escollit. 

Per a 2016 i anteriors, s’agafen a totes les persones que tinguin el recurs 1.1.2.1 més algun dels 

tràmits de PIA per comptabilitzar SAD Dependència i totes les persones que tinguin el recurs 

1.1.2.1 i no tinguin cap dels tràmits de PIA. 

Per a 2017 en endavant, comptabilitzarem el nou camp afegit al recurs 1.1.2.1 que deixa triar 

entre SAD Social i SAD Dependència. 

  

Servei d’ajuda domicili (per a entitats que no utilitzen el mòdul SAD Gestió): 

Tipologia i nombre d’usuaris del servei d’ajuda a domicili. Les dades s'extreuen partint del recurs 

1.1.2.1 Servei d’ajuda a domicili. Per diferenciar entre SAD Social o SAD Dependència, es té en 

compte l’Entitat a l'hora d’introduir el recurs, quedant així: 

 Entitats SAD Social: Administració Local o Comarcal. 

 Entitats SAD Dependència: Administració autonòmica o la resta. 

Nombre total d’hores anuals realitzades: aquesta dada no es contempla en la definició d’aquest 

recurs, i en els expedients de SAD sempre es tracta amb hores programades o pactades, mai 

realitzades. 

Nombre de persones ateses: es consideren les persones beneficiàries. Aquesta classificació es 

basa en l’edat i el sexe de les persones actives que conformen el nucli familiar que té un recurs 

assignat de SAD. És a dir, si en un expedient familiar de 4 persones, una d’elles inactives, i que 

té un recurs assignat de SAD, es mira l’edat i el sexe de cadascuna de les 3 persones actives. 

Nombre d’unitats familiars ateses: es basa únicament en el sexe i en l'edat del titular del recurs 

de SAD. 

Nombre de persones ateses pels serveis de tecnologies de suport i cura. 

Aquest llistat fa referència al punt 5.2 Serveis de tecnologies de suport i cura de la Fitxa 01 i es 

basa en el nombre de recursos 1.1.2.2 Servei de les tecnologies de suport i cura assignats dins 

el període escollit, classificat segons el sexe i edat del titular del recurs i en estat “concedit”. 

Nombre de prestacions econòmiques d'urgència social. 

Aquesta pestanya fa referència al punt 6. Mesures anticrisi de la Fitxa 01 del Rudel. Actualment 

aquest llistat es basa en l’assignació del recurs 2.3.1 fins al 2.3.8. Prestacions econòmiques 

d'urgència social, que fins ara era de caire genèric. A principis d’any, i veient les necessitats, 

aquest recurs es va desglossar en diferents recursos, per tal d’acostar-se al màxim possible als 

requeriments del Rudel. Actualment estan definits els següents recursos: 
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Tipologia en el Rudel  Recursos en l’Hèstia  

Manutenció (inclou alimentació i vestit)  
2.3.2 Ajuts per a manutenció (alimentació i 

vestit)  

Habitatge (lloguer/hipoteca/allotjament 

alternatiu)  

2.3.4 Ajuts per a despeses vinculades a 

l'habitatge  

2.3.6 Ajuts per a pagament de l'habitatge  

Subministres (gas/llum/aigua)  2.3.7 Ajuts per a subministraments d'habitatge  

Farmàcia (inclou bolquers, farmàcia i 

alimentació nadons)  
2.3.3 Ajuts per a despeses sanitàries  

Altres  

2.3.1 Prestacions econòmiques d'urgència 

social (genèric)  

2.3.5 Ajuts per a desplaca̧ments i transports  

2.3.8 Ajuts per a tractament psicopedagògic  

 

Nombre d’ajuts tècnics concedits en total per l’Ens Local: 

Aquest llistat es basa en els recursos:  

3.1. Prestacions Tecnològiques  

3.1. Ajudes Tècniques dependents del sistema de Serveis Socials 

3.1.1 Ajudes per a la mobilitat i el transport. 

3.1.2 Ajudes per a l'autonomia personal i la comunicació. 

Finançament del serveis socials 

Aquest totals es podrien considerar com un desglossament per sexe de les dades obtingudes a 

la taula Nombre d’usuaris atesos per sector d’intervenció, ja que es tractaria del mateix tipus de 

consulta, sense tenir en compte el sector de la població. 

A la part inferior de la pantalla, podem trobar el Nombre total de prestacions econòmiques, que 

s’obté de comptabilitzar tots els recursos del tipus 2.PRESTACIONS ECONÒMIQUES afegits o 

assignats dins el període. 

13.2.2 RUDEL fitxa 02-01  

Nombre d’infants i adolescents derivats pels EBAS 

Fa referència a la taula “Nombre d’infants atesos durant l’any en curs als centres oberts derivats 

pels EBAS”. La dada que s’extreu és el nombre de persones que tenen assignat el recurs 1.1.6.1 

Servei de centre obert, i les classifica per edat i sexe.  

El llistat presenta una franja d’edat addicional, majors de 18 anys, per tenir en compte possibles 

errors d’introducció de dades. 

13.3 Memòries del mòdul SIAD 

Aquest bloc de les memòries s'ocupa de les dades que sol·licita l’Institut Català de les Dones 

(ICD), però contemplant diferents variants i formats. 
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13.3.1 Fitxa 28  

Anàlisi quantitatiu. 

Nombre de dones ateses: Aquest valor es pot extreure de la pestanya “n Persones Ateses / n 

Expedients”, escollint la columna de D, dones. 

Nombre d’atencions realitzades: aquest total és el que apareix al propi títol “n actuacions per...", 

on n fa referència al total d’atencions. 

Nombre de dones ateses per servei d’assessorament psicològic, Nombre d’atencions realitzades 

pel servei d’assessorament psicològic, Nombre de dones ateses per servei d’assessorament 

jurídic i Nombre d’atencions realitzades pel servei d’assessorament jurídic: es poden extreure de 

la pestanya “n Actuacions per Servei que atén”, en què la columna Nombre fa referència al total 

d’atencions i la columna Nombre de persones diferents a les persones que han rebut aquestes n 

actuacions. 

Nombre de dones usuàries en situació de violència masclista: aquesta dada es pot extreure de 

la pestanya “n Actuacions per Situació de Violència detectada”. Com l’opció de violència 

masclista no apareix explícitament en cap de les opcions de l’ICD, en aquest llistat s'ha 

desglossat el màxim d’informació possible segons les situacions de violència que apareixen a les 

actuacions del mòdul de SIAD. 

Àrees de consulta 

Llistat “n Actuacions per / Àrees de consulta”. Només apareixen els ítems que tenen valor, si n’hi 

ha algun que no apareix vol dir que el seu valor es 0. 

Tipologia de tramitació de l’atenció 

Pestanya “n Actuacions per / Tramitació”. Només apareixen els ítems que tenen valor, si n’hi ha 

algun que no apareix vol dir que el seu valor es 0.  

Canals d’entrada 

Pestanya “n Persones ateses - n Expedients / Canal d’entrada”. Només apareixen els ítems que 

tenen valor, si n’hi ha algun que no apareix vol dir que el seu valor es 0. 

Propostes de derivació 

Llistat “n Actuacions per / Derivació”. Només apareixen els ítems que tenen valor, si n’hi ha cap 

que no apareix vol dir que el seu valor és 0. 

Anàlisi del perfil de les usuàries 

Persones ateses per sexe: Pestanya “n Persones ateses - n Expedients / Sexe”. Aquesta taula 

diferencia entre els majors i menors de 18 anys, per tant, per tal d’obtenir els Totals cal sumar 

Menors atesos + Persones ateses. La suma dels totals d’homes i dones, ha de coincidir amb el 

número n que apareix en la pestanya “n Persones ateses”. 

Persones ateses per edat: Pestanya “n Persones ateses - n Expedients / Edat”. 

Persones ateses per nivell d’estudis: “n Persones ateses - n Expedients / Estudis”. 

Persones ateses per estat civil: “n Persones ateses - n Expedients / Estat Civil”. 

Persones ateses per nacionalitat de procedència: “n Persones ateses - n Expedients / 

Nacionalitat”. 
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13.3.2 Memòries ICD  

n Persones ateses / n Expedients per 

Sexe: nombre de persones ateses per sexe, d'acord amb les dades de la Fitxa Personal. 

Grans grups d’edat: nombre de persones ateses segons la seva edat, d'acord amb la data de 

naixement de la Fitxa Personal. Les dades s'agrupen per intervals d’edat, però els intervals en 

que no s'hi comptabilitza cap persona no apareixen. 

Edat en intervals quinquennals: llistat amb el nombre de persones ateses segons la seva edat, 

agrupat en franges de 5 anys.  Els intervals amb resultat 0 no apareixeran al llistat. 

Residència: llistat del nombre de persones segons el sector definit a la Fitxa Personal en el 

moment de l’obertura de l’expedient de SIAD. 

Estudis: nombre de persones ateses classificades pel seu grau d’estudis, tal i com s'hagi definit 

al propi expedient de SIAD al camp Estudis Finalitzats. 

Situació Familiar: llistat del nombre d’usuaris segons el tipus de família definit al propi expedient 

de SIAD, al camp Situació Familiar. 

Mitjana de Fills: suma del nombre total de fills dels expedients dividit pel nombre d’expedients. 

Mitjana de persones dependents a càrrec: suma del nombre de persones dependents a càrrec 

de tots els expedients de SIAD dividida pel nombre d’expedients de SIAD. 

ATENPRO: nombre d’usuaris que gaudeixen de la prestació, d'acord amb el camp del mateix 

nom present als expedients de SIAD. 

Nacionalitat: nombre d’usuaris segons la Nacionalitat definida al propi expedient de SIAD. 
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n Actuacions 

Procediment d’arribada: total d'actuacions segons el procediment d’arribada definit a l'actuació. 

Canal d’atenció: llistat del total d’actuacions per canal, segons el valor entrat a l’actuació SIAD. 

Àmbit: llistat del total d’actuacions per àmbit, d'acord amb les dades de l'actuació de SIAD. 

Derivat per / Derivat a: llistat del total d’actuacions segons les dades entrades a l’actuació. 

Situació de violència detectada: total d’actuacions segons el valor entrat a l'actuació SIAD, al 

camp del mateix nom. Els valors amb resultat total igual a 0 no es mostren. 

13.4 Memòries del mòdul d'Immigració 

13.4.1 RUDEL fitxa 07  

Orientació laboral i assessorament jurídic 

Llistat de total de consultes / actuacions segons el Tipus d’acció que es desprèn de l’Acció 

definida dins l’actuació d'Immigració. 

Millora de la captació individual de les persones immigrades 

Llistat del nombre de beneficiaris per àmbit d’intervenció, els qual es s'obté de les Accions de 

Formació de cada actuació, d'acord amb la següent taula:  

Àmbit d’intervenció  Accions de Formació de les actuacions  

Alfabetització  
Català nivell 1 + Habilitats socials per a la dona  

Català nivell 2 + Habilitats socials per a la dona  

Laboral  

Català nivell 1 + Habilitats laborals per a residents  

Català nivell 2 + Habilitats laborals per a residents  

Català nivell 1 + Habilitats socials i laborals per a reagrupats  

Català nivell 2 + Habilitats socials i laborals per a reagrupats  

Lingüiśtica  Català nivell 1 + Coneix l'Entorn  
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Català nivell 2 + Coneix l'Entorn  

Noves tecnologies    

 

Perfil dels beneficiaris 

Llistat d’usuaris segons procedència i classificats segons franja d’edat i sexe. 

 

13.5 Memòries del mòdul EAIA 

13.5.1 RUDEL fitxa 19 01  

Valoració diagnòstica 

Casos estudiats abans dels 6 mesos: aquest total s’obté de tots els expedients rebuts en un 

període de temps que han tingut una situació tècnica/mesura en Estudi inferior als 6 mesos. 

Casos rebuts: total de casos rebuts en un període de temps. 

Elaboració propostes compromís socioeducatiu 

Nombre de propostes de compromís socioeducatiu i/o valoracions de no risc greu: s’obté del total 

d’informes de Tipus compromís socioeducatiu realitzats al llarg del període escollit. 

Nombre de casos derivats per serveis socials bàsics: s’obté dels casos l’origen dels quals és un 

Sector/Municipi, és a dir, els casos en els que el camp "Origen" tingui qualsevol valor excepte 

Sense Assignar, DGAIA/SAIA o Serveis de Justícia. 

13.5.2 Estadística mensual DGAIA/SAIA  

Presenta les dades estadístiques de la situació del servei. 
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