
 

BASES PER A LA REGULACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMIC ILI DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ 

 
 
1. OBJECTE 
L’objecte d’aquestes bases és la reglamentació del servei d’ajuda a domicili, d’ara endavant 
SAD, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, d’ara endavant, Consell Comarcal. 
 
2. MARC LEGAL  
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. 
El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011. 
 
3. DEFINCIÓ 
El SAD és un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de 
la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport 
social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració 
social o manca d'autonomia personal.  
El SAD podrà complementar-se amb altres modalitats d'atenció com són els serveis de: 
bugaderia, àpats a domicili, ajuts tècnics, serveis externs d’altres xarxes assistencials, i altres 
prestacions tecnològiques, com poden ser teleassistència i telealarma.  
 
4. OBJECTIUS 

• Desenvolupar tasques d'assistència, de prevenció i d'educació que habilitin per a la 
vida autònoma. 

• Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. 
• Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili 

mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats quan així ho 
requereixin. 

• Donar suport a aquelles persones i/o famílies que es trobin en situació de 
vulnerabilitat i/o risc social o són susceptibles de trobar-s’hi, degut a mancances i/o 
dificultats personals, familiar i/o socials (violència de gènere i/o familiar, etc.) 

 
 
5. PERSONES DESTINATÀRIES 
El SAD està adreçat a persones de totes les franges d'edat i famílies, que estan 
empadronades i resideixen en un municipi de la Conca de Barberà i, que es troben, per 
motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d'autonomia temporal o permanent, 
negligència o incapacitat per poder fer les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir 
l'adequat desenvolupament personal i familiar. 
 
6. REQUISITS 

• Estar empadronat i residir en un municipi de la comarca. 
• Trobar-se en situació de manca suficient d’autonomia personal per desenvolupar les 

activitats de la vida diària. 
• Acreditar una renda per càpita anual d’acord amb els barems establerts en aquestes 

bases. 
• Que la persona i/o família es trobi en situació de risc social, vulnerabilitat i/o violència 

de gènere. 
 
 
 
 



 

7. BAREMS ECONÒMICS 
La concessió de la prestació pel SAD es determinarà en funció de la valoració de necessitat 
d’acord amb l’article 12 de la Llei de serveis socials i de l'indicador de renda de suficiència a 
Catalunya (IRSC), establert per l'article 15 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, publicat en la corresponent Llei de pressupostos de la 
Generalitat. 
 
El barem per a la determinació del copagament és:  
 

- Renda per càpita (RPC) inferior a IRSC de l’any: SAD subvencionat en un 80% 
- RPC entre IRSC de l’any i 2 x IRSC € / any: SAD subvencionat inferior a un 80% 
- RPC superior a 2 IRSC € / any: SAD denegat 

 

Per calcular l'aportació del Consell Comarcal s’aplicarà la següent fórmula:  
 

Cost total de les hores (-20% d’aportació de la persona usuària) 
RPC / IRSC any 

 
Per calcular l’aportació de la persona usuària s’aplicarà la següent fórmula: 

 
Cost total de les hores – aportació del Consell Comarcal 

 
     
El límit màxim d'estalvis per accedir a la prestació és de 30.000 € en el cas d'un únic titular 
dels estalvis bancaris i un 30% més per cada titular de més fins a un màxim de tres titulars 
dels estalvis bancaris.  
 
Excepcionalment, i amb un informe tècnic del professional de l’equip bàsic d’atenció social, 
(EBAS) es podrà eximir el copagament. 
 
D’acord amb la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es 
tindrà en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i les condicions socials de la persona 
beneficiària. No es computaran com a ingressos personals els que pot percebre provinents 
d’ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades de la 
necessitat del concurs d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida. 
La situació familiar de la persona beneficiària només es té en compte en el supòsit que li 
comporti una càrrega econòmica i, en aquest cas, la renda per càpita s’incrementa d’un 30% 
per cada membre de la unitat familiar (1) que no té patrimoni ni ingressos (2). 
 
(1) Per unitat familiar, d’acord amb la Llei d’ IRPF, s’entén: 

- La integrada pels cònjuges no separats legalment i en el cas que hi hagi: 
els descendents menors amb excepció dels que viuen independentment dels progenitors 
amb el seu consentiment i els descendents majors d’edat incapacitats judicialment 
subjectes a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada 
- En el casos de separació legal, o quan no hi ha vincle matrimonial: la que formen el 

pare o la mare i tots els fills/es que conviuen amb l’un o l’altre i reuneixen els requisits 
especificats en la modalitat anterior. 

 
Ningú no pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps. 

 
La determinació dels membres de la unitat familiar es fa tenint en compte la situació existent 
en el moment de formular la sol·licitud. 
 
 
 
 



 

(2) Ingressos: Són tots els procedents de rendes del treball i de capital i altres ingressos 
provinents d’ajuts que no estiguin exempts de tributació. No es tenen en compte com a 
ingressos personals els que pot percebre la persona beneficiària provinents d'ajuts de 
qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d'atendre les despeses derivades de la necessitat 
del concurs d'una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida. 
 
8. COPAGAMENT DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA 
L’obligació de pagar neix des del moment en què s’iniciï la prestació del servei, és a dir,  el 
dia en que es realitzi la primera hora del servei. 
 
 
9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
9.1. Sol·licitud d’acord amb el model específic per a aquest tipus d’ajut  
9.2. Justificants dels estalvis bancaris expedits per l’entitat bancària. 
9.3. Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per valorar la necessitat del 

servei i de la situació econòmica i social. 
 
10. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES SOL ·LICITUDS 
Les prioritats en la concessió d’ajuts es basaran en la valoració per part del tècnic de l’EBAS 
del Consell Comarcal, de les mancances a nivell personal, familiar, econòmic i comunitari, 
que pressuposin una dificultat per atendre l’atenció personal, la llar i la relació amb la 
comunitat. 
Per a les persones i/o famílies que l'objecte del servei sigui l'atenció en situacions de risc 
social, vulnerabilitat i/o violència de gènere, ja sigui en caràcter preventiu, educatiu, 
integrador i/o assistencial, les característiques del servei es determinaran d'acord a un pla de 
treball específic, en el qual, a més de l'EBAS hi pot intervenir un o varis equips de serveis 
especialitzats (EAIA, EAP, CSM. CSMIJ, CAP de la zona, etc.). 
 
La prestació és de caràcter permanent i, per tant, es prorroga automàticament per a cada 
exercici si es mantenen els requisits que n’han motivat la concessió. En el supòsit que es 
modifiquin els criteris o barems de càlcul per a la concessió, aquests s’aplicaran a la persona 
beneficiària a partir de la data de finalització del període concedit. Qualsevol modificació de 
les condicions de finançament del servei serà objecte de resolució i notificació.  
 
11. METODOLOGIA 
11.1. Presentació de la sol·licitud, segons model, acompanyada de la documentació 
assenyalada en el punt 8 i degudament signada per la persona beneficiària o el seu 
representant legal. 
11.2. Informe tècnic a càrrec del professional de l’EBAS en el qual constarà la identificació de 
la persona beneficiària, els objectius a assolir i la proposta del servei. 
11.3. Pressupost total del cost del servei per part de l’empresa prestadora. 
11.4. Aprovació mitjançant la corresponent resolució, la qual s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de 
resolució en l’esmentat termini legitima els sol·licitants a entendre desestimada per silenci 
administratiu la sol·licitud efectuada. 
11.5. Notificació de la resolució a la persona interessada i a l’ajuntament respectiu. 
11.6. Control, seguiment i avaluació del servei per part del professional corresponent.  
 
12. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
12.1. Informar de qualsevol canvi que es produeixi tant en la prestació del servei com en la 
situació personal, familiar, social i/o econòmica de la unitat familiar. 
12.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi el Consell 
Comarcal. 
 
13. CAUSES D’EXTINCIÓ O SUSPENSIÓ 
Són causes d’extinció automàtica de la prestació: 



 

- La mort de la persona beneficiària. 
- La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària si implica la pèrdua 

permanent dels requisits de necessitat. 
- Canvi en la situació de necessitat que ha motivat la prestació. 
- L’engany en l’acreditació dels requisits. 
- Canvi de domicili fora de la comarca. 
- Baixa voluntària de la persona usuària. 

 
 

Són causes de suspensió automàtica de la prestació: 
- No atendre justificadament dos requeriments que el Consell Comarcal dugui a terme 

per comprovar la continuïtat dels requisits d’accés a la prestació concedida. 
 
14. AUTORITZACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES 
D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts 
serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa. Les 
persones interessades podran sol·licitar a l'administració comarcal l'exercici dels seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
 
15. VIGÈNCIA 
Aquestes bases tindran una vigència indefinida fins a la modificació de l’òrgan administratiu 
competent. 
 
 
 
 
 
El conseller comarcal 
de l’Àrea de Benestar Social 
 
 
 
 
Magí Trullols Trull 
 
Montblanc, 4 de juny de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


