
     Catàleg de Serveis 
Aquest mes, acompanyant el catàleg d'Ajudes Tècniques us fem 
arribar  també  un  petit  resum  dels  serveis  que  prestem.  Com 
molts de vosaltres ja sabeu som una organització dedicada als 
Serveis Socials, Atenció a Domicili i Ajuts Tècnics.

Dins del catàleg trobareu una informació bàsica i genèrica dels 
tipus de serveis, les  funcions bàsiques i el preu oficial. Aquests 
preus són orientatius, cada cas es valora de forma independent i 
contextuada.

Servei d'Atenció Domiciliària Sociosanitari 14€/hora
Aquest  tipus  de  servei  abarca  des  de  processos  post-operatoris  fins  a 
malalties cròniques, passant per degeneratius, mentals, inmobilitzats... El 
tarannà  sociosanitari  integra  les  necesitats  purament  sanitaries  com 
canviar un bolquer, control de glucèmia o pressió arterial o dutxar l'usuari 
amb altres tasques inherents al Benestar de l'Usuari i del seu entorn, com 
poden ser tasques domèstiques, preparació d'àpats, etcètera

Servei de Neteja Sociosanitària 12,6€/hora
Són serveis que es presten quan sense haver-hi un requeriment sanitari 
l'usuari  necesita  ajuda  per  realitzar  tasques  domèstiques  com  planxar 
roba o realitzar la neteja. 

Servei d'Infermeria 23€/visita
Amb aquest perfil encaixen serveis com el de cures, control de medicació, 
administració  d'intramusculars/intravenoses  i  normalment  són  casos 
derivats per mùtua.

Servei de Logopèdia 23€/sessió
Després  de  accidents  cerebrals,  o  en  el  cas  d'afàsia,  tenim  una 
professional  encarregada  de  la  reeducació  comunicant,  com  a 
complement a un procès global pautat o de forma independent.

Servei de Perruqueria a partir 18€
Com a part  de  l'actuació  holística  també oferim serveis  que millorin  la 
percepció d'un mateix com el de perruqueria, per que veure's be ajuda a 
sentir-se be
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Servei de Podologia 36€/visita
En casos ón les auxiliars no puguin realitzar la higiene podal completa, o 
aquesta ja estigui pautada per un especialista 

Servei d'Assessorament Tècnic 29€/hora
En tràmits de l'àmbit social els oferim l'assessorament independent d'un 
Treballador  Social,  per  tal  de  ressoldre  els  seus  dubtes  i  realitzar  els 
tràmits corresponents.

Servei de Manteniment i SAT des de 24€/hora
Per  tots  els  productes  de  la  branca  ortopèdica-sanitària  i  per  les 
necessitats comunes de la llar (aigua, llum, gas...)

Servei de Cangur a partir de 8€/hora
Com a complement per a famílies cuidadores,  a banda de poder donar 
suport  en  tasques  sociosanitàries  els  hi  oferim  un  servei  paral.lel  per 
poder suplir necessitats d'oci i descans

Servei de Sel.lecció de Personal per fixes i internes  des de 300€
Per  aquells  casos  ón  la  major  càrrega  es  quantitat  d'hores  i  no  en  la 
qualitat de servei, oferim sel.lecció de personal per a fixes i internes, amb 
una garantia  de  3  mesos.  PVP  tarifa  de  900€,  reducció  del  50%  pels 
casos  derivats  per  serveis  socials  i  del  66%  pels  derivats  on  l'usuari 
percebi menys de 1,5 SMI.

Contacte amb Serveis Tècnics: 937729621
Contacte amb Serveis a la Persona 652896735
Contacte SAT 652896734

Si  la  vostra  Entitat,  Ens Públic  o  Privat  o  Mùtua vol  signar  un 
conveni  de  col.laboració  amb  nosaltres  podeu  contactar 
mitjançant el correu electrònic exposant necessitats i condicions

Per qualsevol dubte quedem a la seva total disposició.

Servei d'Atenció Domiciliària S06248
Proveïdor CatSalut UP4330
Marca Nacional Registrada

La Direcció juliol de 2009a 
ca

sa
 s

o
lu

ci
o

n
s 

i s
er

ve
is

C/Anselm 
Clavé 100 
local 4 
Olesa de M.
902945296
solucionsiserveis.com


