REGLAMENT DEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI
0.- OBJECTE :
Aquest reglament té per objecte regular la prestació del Servei d’Ajut a
Domicili pel Consell Comarcal del Tarragonès.
1.- DEFINICIÓ DEL SERVEI :
Podem definir el Servei d’Ajut a Domicili com el conjunt d’accions
organitzades per prestar suport personal, atenció i ajut a les persones amb
dificultats de desenvolupament, manca d’autonomia personal, disminucions
o problemàtiques familiars determinades. Caldrà, en aquests casos,
desplaçar els serveis necessaris al domicili per tal d’evitar o retardar
situacions d’internament i mantenir el beneficiari en el seu medi habitual
amb garanties d’ atenció adequada.
2.- BENEFICIARIS :
Persones o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials, en
una situació de manca d’autonomia temporal o permanent que els
impossibilita la realització de les tasques de la vida quotidiana,
empadronades en algun dels municipis de la comarca a excepció de
Tarragona, a les quals el Consell els reconegui el dret a la prestació del
servei, dins els límits establerts a l’acord de traspàs d’aquest.
Queden exclosos els beneficiaris dels programes següents:
- Programa de suport a la família amb una persona gran discapacitada, del
Departament de Benestar Social.
- Programa d’ajut per assistència a 3a. persona, de la Seguretat Social del
Ministeri de Treball i Afers Socials.
3.- OBJECTIUS :
GENERALS:
- Desenvolupar tasques assistencials i educatives.
- Evitar i/o retardar situacions d’internament, i mantenir l’usuari en el seu
medi, amb garanties d’una atenció adequada.

- Millorar la qualitat de vida de la persona que vol romandre a casa seva.
ESPECÍFICS:
- Oferir una atenció immediata en situacions de crisis personals, socials i
mèdiques.
- Evitar l’aïllament de les persones amb dificultats d’autonomia.
- Augmentar el sentiment de seguretat de les persones que estan soles i/o
d’aquelles sense recursos familiars, comunitaris, etc.
4.- REQUISITS :
- Estar empadronat i residir a un municipi de la comarca a excepció de
Tarragona.
- Pertànyer al que anomenem famílies amb risc social
- Tenir més de 65 anys, i tenir problemes d’autonomia, dificultats
d’integració o d’aïllament físics i/o d’altre tipus.
- Estar afectat per malaltia física crònica i/o per crisis agudes com a
conseqüència de malalties de llarga durada.
5.- DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR EL SOL·LICITANT :
1. Sol·licitud de la prestació del servei oportú ajustada a l’annex 1.
2. Còpia autenticada del DNI.
3. Còpia autenticada de la cartilla de la Seguretat Social o de la mútua
d’assegurança.
4. Justificants de la situació econòmica de tots els membres de la unitat de
convivència i/o d’aquells que tinguin el deure legal d’aliments.
5. Certificat d’empadronament i de convivència en què constin tots els
membres que convisquin en el domicili d’empadronament.
6. Informe o antecedents mèdics que acreditin la situació física o psíquica
del sol·licitant.
7. Autorització bancària per a realitzar el cobrament de la part del servei que
correspongui.
6.- CRITERIS DE PRIORITZACIÓ :
Les prioritats en la concessió d’ajuts en cada un dels quatre grups o
col·lectius es basarà en l’avaluació de les mancances a nivell personal,
familiar, econòmic i comunitari que pressuposin una dificultat perquè la
mateixa persona o el grup familiar pugui resoldre aquestes necessitats.

FAMÍLIA I/O INFÀNCIA:
- Situació de malaltia transitòria dels progenitors quan manquin familiars
que hi puguin donar resposta.
- Valoració de situació de risc per a qualsevol membre de la família.
MALALTIA AGUDA I TRANSITÒRIA:
- Existència de malalties transitòries que repercuteixin en l’autonomia de la
persona.
- Tenir en compte les possibilitats d’ajuda o col·laboració dels familiars.
- Ingressos econòmics.
DISMINUÏTS FÍSICS O PSÍQUICS:
- Els mateixos criteris que en el cas anterior.
Cal tenir en compte en aquest apartat que el finançament del servei es
podrà compartir amb la PUA que concedeix l’ICASS, o l’ajut de l’ONCE.
PER A 3a. EDAT
- Majors de 65 anys.
- Dificultats de salut que restin l’autonomia suficient per a continuar vivint
en el propi domicili.
- Persona sola o parella sense fills.
- Persones que no tinguin familiars de 1r. grau en el municipi.
- Persones que convisquin amb familiars de 1r. grau amb dificultats per
tenir-ne cura.
- Ingressos econòmics.
7.- PROCEDIMENT :
7.1. Detecció del cas:
- a través del mateix usuari o altres,
- per derivació d’un altre servei ( Hospital , ABS ...),
- prescripció dels professionals de l’EBASP.
7.2. Sol·licitud al Equips Bàsics d’Atenció Social Primària mitjançant l’annex
1, acompanyant la documentació establerta a la base 4.
7.3. Estudi i valoració a càrrec del treballador social de l’EBASP competent
en el qual hi figura la valoració de la demanda pel professional, la proposta
de servei i el pla de treball i objectius a aconseguir (annex 2).

7.4. Acceptació de la prestació del servei, amb el compromís d’aportar la
part que li correspongui, de l’ajuntament respectiu. (annex 3).
7.5. Valoració-proposta de la comissió tècnica (Equip tècnic de Benestar
Social).
7.6.

Aprovació, segons el pressupost, del servei mitjançant la
corresponent resolució i notificació d’aquest a l’usuari, a
l’ajuntament i a la prestadora del servei, condicionant-ne l’eficàcia a
la signatura del contracte del servei.

7.7. Signatura del contracte assistencial (EBASP - Família).
8.- CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ :
- El Consell Comarcal prestarà el servei utilitzant qualsevol fórmula de
gestió legalment admesa.
- En tot cas el servei serà prestat per personal degudament qualificat.
- El Consell determinarà, d’acord amb la proposta tècnica, els dies i les
hores en què es prestarà el servei, amb un límit màxim de dues hores
diàries.
- El servei només serà prestat en dies festius i/o en horari nocturn quan el
Consell ho consideri convenient atenent les circumstàncies concretes del
cas.
- El Consell té la potestat de modificar, quan les circumstàncies ho
aconsellin, la periodicitat i freqüència en la prestació del servei.
9.- DEURES DEL BENEFICIARI :
- El beneficiari se subjecta al règim i les condicions de prestació que
determini el Consell.
- El beneficiari ha d’abonar puntualment la part del servei que li sigui
imputable.
- El beneficiari ha de comunicar al Consell aquelles modificacions en la
situació socioeconòmica o familiar que puguin incidir en el règim de
prestació del servei o en les seves condicions de finançament.
- En qualsevol moment el Consell podrà demanar documentació o
acreditació de la seva situació socioeconòmica i familiar.
- El beneficiari resta obligat al pagament de la quantitat que es determini o
acceptar les modificacions que s’introdueixin.
10.- SUSPENSIÓ O FINALITZACIÓ DEL SERVEI :

En el cas que el beneficiari deixi d’aportar la quantitat que li correspongui,
es podrà suspendre el servei, prèvia audiència i advertiment a l’usuari.
Aquesta suspensió també es podrà acordar quan es desatenguin les
indicacions dels professionals que efectuïn la prestació o seguiment del
servei i dificultin assolir els seus objectius, o quan es desatenguin els
requeriments d’informació sobre la situació socioeconòmica i familiar
efectuats pel Consell.
El servei finalitzarà quan s’acabi el termini de prestació establert i quan les
circumstancies socioeconòmiques i familiars i personals desaconsellin, a
criteri del Consell i prèvia audiència del beneficiari, mantenir la prestació.
També es podrà finalitzar el servei per impossibilitat sobrevinguda en la
prestació del servei.
En tot moment la prestació del servei estarà subjecta a les modificacions
que comporta l’acord de traspàs del servei i les disponibilitats financeres del
Consell, i fins i tot podrà deixar de prestar-se.
11.- APORTACIÓ DELS BENEFICIARIS :
L’ aportació es realitzarà d’acord amb el següent barem.
Es comptabilitzaran els ingressos de la unitat familiar (membres que
conviuen en un mateix domicili) i s’aplicarà la següent fórmula:

Suma d’ingressos totals de la unitat familiar
____________________________________________
12 x N
N = Coeficient Familiar
Ingressos: Seran computables tots aquells que procedeixi de treball personal
(ingressos nets) i de les pensions, així com els interessos, i altres fonts
d’ingressos o de patrimoni.
Càlcul del coeficient familiar:
1.- Beneficiari.
0,7 Següent adult del nucli de convivència
0,5 Altres adults del nucli de convivència
0,4. Els membres menors de 18 anys
1.- Les persones amb discapacitats físiques amb certificat de disminució del
CAD.
N serà el coeficient resultant de la suma de les magnituds anteriors.

BAREM:
RPC/MES......………..………..22 hores/mes*........……......+22 hores/mes**
<621 €
622-696 €
697-770 €
771-807 €
808-844 €
845-882 €
883-956 €
957-1.036 €
1.037-1.117
1.118-1.492
1.493-1.862
1.863-2.606
>2.607 €

€
€
€
€

0€
10 %
10 %
20 %
35 %
50 %
65 %
75 %
85 %
95 %
100 %
100 %
100 %

0€
5%
5%
10 %
18 %
27 %
34 %
38 %
45 %
60 %
75 %
95 %
100 %

* A partir del primer any de vigència del reglament aquestes quantitats es
podran incrementar agregant l’IPC de l’any anterior.
** El percentatge es calcularà sobre el preu públic del servei
Hi ha dues excepcions:
1. Per causes degudament justificades, es podran establir altres
condicions en la proporció que ha d’aportar el beneficiari.
2. En el cas d’aquelles persones que tinguin reconeguda la prestació del
Servei d’Ajut a Domicili per la Llei de Dependència, l’aportació que
hauran de satisfer serà aquella estipulada a la mateixa llei.
12.- DISPOSICIONS TRANSITÒRIES :
Els beneficiaris als quals actualment es presta el servei se’ls mantindran les
condicions de prestació fins al 31 de desembre de 1997. A partir d’aquesta
data les condicions de prestació podran sotmetre’s als barems d’aportació
del present reglament.
Aquest reglament entrarà en vigor l’1 de gener de 1998.
Diligència de la Secretaria

Per fer constar que el Reglament del Servei d’Ajut a Domicili vigent a
l’actualitat és el que s’ha transcrit anteriorment el qual reflexa les
modificacions aprovades al Ple celebrat el dia 11 de febrer de 2008.
Tarragona, 18 de febrer de 2008
El secretari

Josep Gómez Belluga

