REGLAMENT DEL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE
SUPORT (BAT)

1. DEFINICIÓ
L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la prestació del servei públic
supracomarcal del Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) – en
endavant i indistintament també BAT.
El Servei de BAT és un servei dins el marc de l’atenció domiciliària en Serveis
Socials.
El servei té com a finalitat donar suport especialitzat en l’àrea de l’atenció
domiciliària, de forma coordinada amb els diferents professionals i institucions dels
àmbits social i sanitari de les comarques del Berguedà, Garrotxa, Osona i Ripollès.
El BAT és entès com un servei, les intervencions del qual és realitzen a la llar de la
persona i família i dirigit a valorar les necessitats funcionals, planificar i intervenir amb
estratègies relacionades amb els productes de suport (facilitant-ne l’accés), i les
adaptacions de l’entorn físic domiciliari, assessorar en el maneig i cura de persones en
situació de dependència i promocionar d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i
prevenció de riscos.

2. MARC COMPETENCIAL I RÈGIM JURÍDIC
a. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia i atenció a
les persones en situació de dependència (en endavant LAPAD).
•

Article 13: Objectius de les prestacions de dependència

•

Article 14 (1): Prestacions d’atenció a la dependència

•

Article 15 (a): Dins el catàleg de serveis, serveis de prevenció de
situacions de dependència i promoció de l’autonomia

•

Article 21: Prevenció de situacions de dependència

b. Llei 12/2007, d’11 d’octubre , de Serveis Socials
•
• Article 18: Els serveis socials especialitzats
•

Article 19: Funcions dels serveis socials especialitzats
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•

Article 20: Prestacions del sistema públic de serveis socials

•

Article 21 (j): Dins les prestacions de servei, l’atenció domiciliària

•

Article 23: Prestacions tecnològiques

•

Article 31: Competències dels municipis

•

Article

32

(d):

Dins

les

competències

dels

ens

locals

supramunicipals, promoure i gestionar els serveis, les prestacions
i els recursos propis de l’atenció social especialitzada per a garantir
la cobertura de les necessitats socials de la població dellur àmbit
territorial.
•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en el seu article 41,
estableix que l’administració de la Generalitat i els ens locals
col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials,
d’acord amb les competències respectives, mitjançant els
instruments que estableixin la legislació vigent.

•

Dins el catàleg classificat de serveis i prestacions socials del
Sistema Català de Serveis Socials, serveis d’atenció domiciliària
(1.1.2), servei de les tecnologies de suport i cura i prestacions
tecnològiques (3)

c. Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat
d. D.Norma UNE-EN ISO 9999 (2007)
e. Classificació Internacional del Funcionament de la Discapacitat i de la Salut
(OMS 2001), en el seu apartat classificació del segon nivell, factors
ambientals, productes i tecnologia
f.

El règim jurídic bàsic del servei i la posició jurídica de les persones usuàries
ve determinat per aquest reglament. Aquest reglament s’adaptarà a la
legislació superior i als canvis que es puguin produir en matèria legal de
serveis socials.

3. PRINCIPIS

RECTORS

DEL

SERVEI

DE

TERÀPIA

OCUPACIONAL

I

PRODUCTES DE SUPORT (BAT)
Els principis rectors del servei BAT, són els següents:
a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d’accés al BAT
en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi no exclou,
però , que l’accés es pugui condicionar al compliment de determinats requisits
de les persones usuàries i a la seva contribució econòmica al cost del servei.
b) Igualtat: L’accés i la utilització del servei del BAT s’ha de produir sense cap mena
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de discriminació arbitrària per raó de les circumstàncies personals, de gènere,
socials o territorials. Tanmateix és compatible amb una discriminació positiva
quan aquesta es justifiqui en una recerca de la igualtat real i faciliti la integració
social.
c) Solidaritat: El servei del BAT s’ha de basar en la solidaritat i la justícia social com
a principi inspirador de les relacions humanes i amb l’objectiu de cooperar amb
el benestar general.
d) Respecte pels drets de la persona: el servei del BAT ha de respectar sempre la
dignitat de la persona i els seus drets.
e) Foment de l’autonomia personal: BAT ha de facilitar que les persones disposin
de les condicions adients per desenvolupar els seus projectes vitals, dins la unitat
de convivència que desitgin, d’acord amb la naturalesa dels serveis i les seves
condicions d’utilització.
f)

Prevenció i dimensió comunitària: el BAT ha de servir per conèixer les causes
que originen els problemes socials, actuar sobre elles i prioritzar les accions
preventives i l’enfocament comunitari de les institucions socials, a fi d’evitar el
deteriorament i la conseqüent institucionalització de les persones.

g) Foment de la cohesió social: el BAT ha de contribuir a la cohesió social
incorporant elements que afavoreixin la inclusió i la integració social.
h) Permanència: El BAT es basarà en el principi de permanència de les persones
en l’entorn on es desenvolupa la seva vida, sempre que sigui possible.
i)

Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat del
servei del BAT mitjançant la regulació i l’aportació dels mitjans humans, tècnics
i financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts.
També n’han d’assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat
del servei si se’n determina la necessitat, l’execució i l’avaluació amb criteris
d’equitat, justícia social i qualitat.

j)

Globalitat: El BAT ha de donar resposta integral a les necessitats personals,
familiars i socials considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció,
l’atenció, la promoció i la inserció.

k) Atenció personalitzada i integral: BAT ha de d’assegurar una atenció
personalitzada mitjançant la valoració integral de la situació personal, familiar i
comunitària de l’usuari/a.
l)

Participació cívica: El funcionament del BAT ha d’incorporar la participació de la
ciutadania en la programació, l’avaluació i el control. També s’ha de garantir la
participació de les persones usuàries en el seguiment i en l’avaluació de la gestió
dels serveis.
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m) Subsidiarietat: Inclou els principis de proximitat i descentralització. El BAT s’ha
de prestar en l’àmbit personal més proper als usuaris/es.
n) Normalització: El BAT s’ha de prestar a través dels mitjans habituals, evitant els
serveis que separin les persones de llur unitat de convivència i de la comunitat
o que no les hi integrin, a fi d’afavorir que s’insereixin en les activitats familiars,
convivèncials, laborals i socials.
o) Coordinació: El BAT s’ha de fonamentar en l’actuació coordinada entre els
diversos sistemes de benestar social, que inclouen l’educació, la salut, les
pensions, el treball i l’habitatge, entre les administracions públiques i entre
aquestes i la societat civil organitzada, amb la finalitat d’establir actuacions
coherents i programes d’actuació conjunts.
p) Professionalitat: les persones responsables del servei i el personal d’atenció
directa hauran de tenir la qualificació tècnica corresponent.
q) Qualitat del servei: el BAT ha de disposar de criteris d’avaluació de la qualitat del
servei, prenent com a referència el concepte de qualitat de vida de les persones.
r) Economia, eficiència i eficàcia: la gestió del BAT es realitzarà amb criteris
d’economia, eficiència i eficàcia.
s) Complementarietat: El servei del BAT es podrà prestar juntament amb altres
prestacions socials quan la situació personal/familiar així ho requereixi.
4. OBJECTIUS DEL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE
SUPORT (BAT)
Generals
➢ Donar una resposta eficient i coordinada a les necessitats de les persones en
situació de dependència i/o els seus cuidadors/es.
➢ Dotar d’un entorn domiciliari segur, accessible i comprensible, en l’àmbit dels
productes de suport, adaptacions de l’entorn físic domiciliari, assessorament en
el maneig i cura i prevenció de riscos.
➢ Promoure l’autonomia personal, potenciant actituds, hàbits i rutines adequades
dins un entorn físic afavoridor.
Específics
➢ Actuar de forma coordinada amb els diferents professionals socials i sanitaris
de les comarques Berguedà, Garrotxa, Osona i Ripollès.
➢ Valorar les necessitats reals de les persones en situació de dependència i els
seus cuidadors/es en l’àmbit domiciliari.
➢ Assessorar sobre la necessitat i ús de productes de suport.

4

➢ Facilitar l’accés als productes de suport adequats a les necessitats.
➢ Assessorar sobre la necessitat i disseny funcional de les adaptacions de
l’entorn físic domiciliari.
➢ Orientar sobre estratègies de planificació de tasques i maneig de persones en
situació de dependència.
➢ Promoure pautes de desenvolupament funcional autònom.
➢ Promoure pautes i estratègies de prevenció de riscos.
➢ Promoure estratègies de gestió òptima i sostenible en l’àmbit de l’atenció a la
dependència i promoció de l’autonomia en el camp dels productes de suport.

5. DESTINATARIS I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT (BAT)
El BAT està adreçat a:
➢ Persones en situació de dependència, temporal o permanent, que tenen necessitat
d’assessorament i intervenció en l’àmbit dels productes de suport i les adaptacions
de l’entorn físic.
➢ Cuidador/es de persones en situació de dependència, temporal o permanent, amb
necessitat d’assessorament i suport en l’àmbit dels productes de suport, les
adaptacions de l’entorn físic, així com en la orientació/assessorament en el maneig
i cura de persones amb dependència.
➢ Persones autònomes amb necessitats d’assessorament/orientació o intervenció en
l’àmbit dels productes de suport, les adaptacions de l’entorn físic, així com en la
promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos.
Característiques del servei:
•

El servei del BAT és un servei especialitzat dins el marc de l’atenció domiciliària
en Serveis Socials, coordinat amb els diferents professionals i institucions dels
àmbits social i sanitari de les comarques d’Osona, Ripollès i Garrotxa i Berguedà.

•

La valoració, planificació i proposta de pla de intervenció el porta a terme un/a
terapeuta ocupacional que ha d’estar en possessió de la titulació de Grau o
Diplomatura en Teràpia Ocupacional o títol homologat equivalent, i desenvolupa
la seva tasca en els àmbits dels productes de suport (facilitant-ne l’accés), les
adaptacions de l’entorn físic domiciliari, orientació/assessorament en el maneig i
cura de persones amb dependència, dins el procés següent:

Derivació i activació del servei
L’accés al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) es fa a
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través dels i de les professionals del Servei Bàsic d’Atenció Social i de treball social dels
hospitals d’aguts, atenció intermèdia i atenció primària dels territoris a través d’una
sol·licitud de servei en la que s’inclourà els criteris del Barem Cribratge BAT -en
endavant BCB-)1 la puntuació del qual determinarà el tipus d’activació del servei:
0 pts:
No

activació

servei

del

10-7pts:

6 – 1 pts:

Activació presencial

Consulta prèvia

Visita domiciliària

Activació presencial

Visita hospitalària prèvia*

Activació

NO

presencial

(resposta NO presencial)
Derivació

a

altres

serveis

(SIRIUS)
*En els casos d’alta hospitalària que calgui visita domiciliària i es valorin la
conveniència, es podrà complementar la visita al domicili amb una visita hospitalària
prèvia.

Taula 1. Puntuació BCB i tipus d’activació BAT

1.1. Valoració
La valoració és un procés que es podrà realitzar en modalitats diferents:
➢ A nivell domiciliari (individual o de forma conjunta amb DTS de referència o
altres professionals socials i/o sanitaris).
➢ A nivell hospitalari (en processos de preparació de l’alta conjuntament amb
equip hospitalari), i que inclourà una posterior valoració domiciliària.
➢ Per consulta professional, via telemàtica/telefònica/reunió.

La valoració té com a objectiu detectar les necessitats de cada situació i planificar les
intervencions. En casos específics, en que la necessitat ja ha estat valorada per altres
professionals, la valoració s’utilitza com a recurs especialitzat d’assessorament i
orientació en tipus de material, prestacions i/o característiques del mateix.
Un cop feta la valoració, es fa devolutiva de l’informe al/la professional (DTS) de
referència, que ha fet la derivació.
Fet el procés de valoració es formalitzarà l’inici del servei mitjançant un contracte de
servei.
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1.2. Intervenció i seguiment
La intervenció que es realitza des del BAT, es basa en:
a) Intervenció educativa:
a. Maneig de persones en situació de dependència:
i. Formació i entrenament en mobilitzacions, transferències i
canvis posturals.
ii. Ergonomia i prevenció de riscos.
iii. Orientació i planificació de rutines de maneig.
b. Promoció de l’autonomia
i. Entrenament de pautes de desenvolupament funcional
ii. Pautes de seguretat i prevenció de riscos
b) Orientació:
a. Assessorament sobre necessitat i ús de productes de suport.
b. Assessorament

sobre

supressió

de barreres

arquitectòniques

i

adaptacions ambientals.
c. Orientació i proposta sobre la necessitat de realitzar modificacions
ambientals

i/o

instal·lació

d’elements

mecànics

(puja

escales,

elevadors,...).
d. Col·laboració amb altres professionals implicats en les adaptacions
ambientals (constructors, arquitectes,...).
c) Accés als productes de suport.
Es defineix l’accés a un catàleg de productes de suport bàsics
Es determinarà el Nivell d’Intensitat de Servei (NIS) en funció de les necessitats
de desenvolupament funcional o maneig/cura de la persona en situació d ependència
per les activitats de bany, wc, llit i transferències.
El NIS determinarà el nivell d’intensitat de la intervenció I podrà variar i evolucionar
d’acord amb la situació de les persones.
d) Seguiment.
Valorada, dissenyada i executada la intervenció, es temporalitzaran els seguiments
que es plantejaran en base a la classificació per nivells basada en el resultat del BCB
Aquesta temporalitat serà variable d’acord amb les necessitats que puguin anar

7

sorginten cada situació

Taula 2.Temporalitat dels seguiments

Els objectius d’aquest seguiment són:
- Assegurar el compliment de l’estratègia i pla d’intervenció acordat.
- Identificar de manera precoç canvis o incidències tant de la situació global de la
persona com de la intervenció.
- Identificar la necessitat de nova valoració presencial del/la TO.
- Assegurar un major control dels productes de suport.
- Facilitar la transició a un model de intervenció més proactiu.
6. CRITERIS D’ACCÉS
L’accés al servei és universal regulat per criteris professionals (cribratge).
L’accés al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) es fa a través
dels i de les professionals del Servei Bàsic d’Atenció Social i de treball social dels
hospitals d’aguts, atenció intermèdia i atenció primària dels territoris a través d’una
sol·licitud de servei.
7. PROCEDIMENT D’ACCÉS
En la sol·licitud d’accés al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport
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(BAT) (valoració de teràpia ocupacional) hi haurà de constar la següent informació:
•

Professional de treball social referent del cas i institució a la qual pertany

•

Municipi de referència del i de la professional

•

Institució que fa la derivació

•

Motiu de la derivació

•

Dades personals de la persona beneficiària

•

Dades de la persona de referència designada per la persona beneficiària

•

Informacions de salut

•

Barem de Cribratge BAT

8. PLA DE INTERVENCIÓ

Un cop arribada la sol·licitud de valoració per al BAT, es concerta una visita en la que
es valoraran i determinaran els següents aspectes:
•

Aspectes funcionals i de desenvolupament de les ABVD i AIVD

•

Aspectes

de

l’entorn

físic

(barreres

arquitectòniques,

equipaments,

accessibilitat,...)
•

Aspectes de capacitat de maneig i utilització de productes de suport

•

Aspectes de capacitació en el maneig i cura de persones amb dependència

•

Aspectes contextuals generals

A partir d’aquests aspectes, els quals ens ajudaran a detectar els problemes principals
i més significatius, es consensuarà amb la persona beneficiària i/o familiar de referència
els objectius a treballar tant a nivell de compensar/pal·liar aspectes de dependència o
donar suport i evitar sobrecàrrega en el/la cuidador/a principal, com en estimular i
promocionar el desenvolupament de l’autonomia personal per part de la pròpia persona.
El pla de intervenció del Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT),
de comú acord amb la persona beneficiària, consistirà en desenvolupar les prestacions
que tot seguit es detallen:
Determinació del Nivell d’Intensitat de Servei del cas (realitzat per el/la
professional de teràpia ocupacional del propi servei).
•

Detall dels productes de suport necessaris

•

Activació dels procediments logístics necessaris per fer arribar els productes
de suport al domicili de la persona beneficiària en les condicions idònies

•

Compromís de seguiment de l’evolució del cas i modificació del pla de
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intervenció quan sigui necessari, per part del/la terapeuta ocupacional del Servei
de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT).
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L’acord establert entre la persona beneficiària i el/la professional del Servei de Teràpia
Ocupacional i Productes de Suport (BAT), quedarà reflectit en el Contracte de
Servei.
La intervenció que es durà a terme des del BAT, es basarà en les aspectes ja anomenats
en l’article 5 d’aquest mateix document.
9. DRETS I COMPROMISOS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA

Es reconeixen els drets següents a les persones beneficiàries del Servei de Teràpia
Ocupacional i Productes de Suport (BAT):
•

Dret a accedir i gaudir dels serveis en condicions d’igualtat, quan compleixin els
requisits establerts en aquest Reglament del per a ser-ne persona beneficiària.

•

Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe,
religió, opinió, edat, estat de salut o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.

•

Dret a la intimitat personal i familiar, i a la no divulgació sense el seu
consentiment exprés de les dades personals que figurin en els seus expedients
o historials, o en altres tipus de fitxers o arxius, sigui quin sigui el seu suport.

•

Dret a ser tractats amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat pels
professionals adscrits o que prestin el servei.

•

Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes o
suggeriments relacionats amb el funcionament del servei, i a rebre’n una
resposta adequada.

Es manifesten els següents compromisos a les persones beneficiàries del Servei de
Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT):
•

Accepta totes les condicions del contracte de servei i Pla de Intervenció subscrit.
També es compromet a no sol·licitar al personal tècnic o logístic del Servei de
Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) altres activitats diferents
a les estipulades en el Pla de Intervenció.

•

Accepta el servei en les condicions expressades en aquest document i es
compromet a informar al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de
Suport (BAT) de qualsevol canvi que es pugui produir en la seva situació i de
qualsevol modificació de les seves circumstàncies socials i personals que puguin
afectar el funcionament o les condicions de prestació del servei.
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•

Facilitarà les tasques de seguiment i supervisió en el domicili en benefici del
bon funcionament del servei.

•

Es compromet a informar al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de
Suport (BAT) d’aquelles situacions de risc que poden existir abans del inici i
durant la prestació del servei, per tal que es puguin prendre les mesures
preventives necessàries.

•

Autoritza al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) a
utilitzar totes les dades facilitades (personals, socials i sanitàries) exclusivament
per la gestió del servei contractat.

•

Certifica la veracitat de tota la informació facilitada així com la no-omissió de
dades importants per el servei a prestar.

•

Es compromet a respectar les persones que presten els serveis i tractar-les amb
correcció.

•

Es compromet a respectar els horaris de prestació dels serveis (valoracions i
transports)

•

Es compromet a respectar els productes de suport proporcionats. En cas de
pèrdua, desperfecte o destrucció ocasionat per negligència en l’ús, es valorarà
la compensació econòmica que se’n derivi tenint en compte el valor real del
material prestat.

•

Es compromet a NO realitzar cap cessió que impliqui la utilització dels productes
de suport acordats per part d’usuaris/es diferents del establert en el Pla de
Intervenció.

•

Es compromet a NO realitzar cap modificació en els productes de suport
proporcionats.

10. SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

En cas de reclamacions, queixes o suggeriments relacionats amb el funcionament del
servei cal adreçar-se a l’ens del territori de referència, el qual ho gestionarà d’acord amb
el mecanisme establert per cada un d’ells.
11. DADES PERSONALS

Les dades personals i familiars de la persona beneficiària que constin en el seu
expedient tenen caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només
hi tindran accés els/les professionals que intervinguin directament en el cas, i només
amb la finalitat dels serveis a prestar.
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Així mateix, amb el consentiment de la persona interessada o del seu representant legal
aquestes dades podran ser aquestes dades podran ser tractades de forma
automatitzada i/o emmagatzemades en fitxers automatitzats degudament legalitzats
segons les disposicions del Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades
de 27 d’abril, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia de drets digitals i la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’autoritat
Catalana de Protecció de Dades

12. COMPROMISOS DEL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE
SUPORT (BAT)
•

Prestar el servei establert en el contracte de servei, a fer el seguiment del servei i a
gestionar les possibles incidències, de forma ininterrompuda mentre duri la prestació
del servei segons les condicions establertes i el que s' acordi en el contracte.

•

Subministrar els productes de suports adequats, en les condicions idònies i dins els
paràmetres de temps acordats.

•

Restaurar els productes que no compleixin les condicions idònies, derivat de
desgast, mal funcionament o incidències de transport i/o muntatge en la major
brevetat possible. Aquestes incidències s’hauran de gestionar amb el personal tècnic
del servei.

13. FINANÇAMENT

El Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) es finançarà amb les
aportacions econòmiques de les persones usuàries i de diferents administracions
públiques, sense prejudici a que altres entitats privades o publico - privades puguin
participar–hi.
14. DETERMINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES EN EL
FINANÇAMENT DELS SERVEIS
Les persones usuàries abonaran una part del cost d’aquests productes, que es determinarà
en l’ordenança fiscal corresponent i que tindrà en compte els costos següents:
➢ Cost de productes (cost d’adquisició al mercat privat, vida útil i rotació dels
productes).
➢ Cost de servei logístic (transport, manteniment /reparació /canvi).
➢ Cost de servei professional (valoració, intervenció, seguiments).
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15. MOTIUS D’EXTINCIÓ DEL SERVEI
➢ Defunció del beneficiari/a.
➢ Renuncia expressa de la persona beneficiària o del seu representant legal. En
aquest cas s’ha d’avisar amb 15 dies d’antelació.
➢ Assignació definitiva d’un recurs assistencial a la persona beneficiària.
➢ Transcurs del temps acordat com a servei de prestació assistencial.
➢ Ocultació o falsedat comprovada.
➢ Modificació permanent de les circumstàncies que donaren origen a la concessió de
la prestació del servei.
➢ Manca de pagament del preu públic, previs els tràmits establerts en aquest
reglament.
16. DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no estigui previst en aquest reglament es regirà per la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya; el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya; la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència; la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic; el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les
prestacions del Sistema per l’Autonomia i la Atenció a la Dependència, establertes
a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció
a les persones en situació de dependència. ; la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
Serveis Socials; i el Decret 179/1195, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Data

14

ANNEX 1

Les persones que tinguin una renda anual inferiors a la renda de suficiència de
Catalunya (IRSC) i ho sol·licitin podran gaudir d’una bonificació de la taxa del servei.
La renda anual es calcularà en base a la unitat familiar.
Pel càlcul de la renda.
Es calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici
anterior de cada un dels membres computables de la unitat famíliar que obtingui
ingressos de qualsevol naturalesa, i de conformitat amb la normativa reguladora de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Per establir el còmput d'ingressos es valoraran:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingressos del treball per compte aliena.
Ingressos pensions, prestacions, renda garantida
Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
Rendes de capital i de la propietat.
Resultats de declaracions d'impostos.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència
social, atorgades per administracions públiques, que tinguin perfinalitat atendre situacions
de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple
l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.
El càlcul de les bonificacions es realitzarà d’acord amb els criteris següents:

Renda de la unitat familiar
< 0,75 x IRSC
> 0,75 x IRSC – 1 x IRSC
> 1 x IRSC

Percentatge de bonificació de taxa
100%
50%
0%

En el cas de que el resultant final els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors a la
pensió no contributiva (PNC) la bonificació serà del 100%.
Per acreditar aquestes situacions, l’ens local poden recollir i tractar les dades de caràcter
personal que siguin necessàries i adequades, sense necessitat d’obtenir el consentiment
de la persona afectada per la comunicació d’aquestes dades. Per tant, les persones
beneficiàries autoritzen i donen consentiment a l’Administració competent per tal que
pugui efectuar les consultes necessàries a les administracions locals, tributàries, de la
seguretat social i la resta d’administracions competents en la matèria amb la finalitat de
comprovar que reuneixen els requisits esmentats. En el cas que de forma expressa i
inequívoca no s’autoritzi la consulta, les persones beneficiàries hauran d’aportar tota la
documentació que li sigui requerida per a comprovar si compleixen els requisits.

17. RECAPTACIÓ
Cada ens recaptarà les taxes corresponents als usuaris/es del propi territori.
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