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Administració Local

2016-06229
Consell Comarcal de la Conca de Barberà

EDICTE DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

Aprovades pel Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de data 30 de maig de 2016, les bases que han 
de regir l’atorgament per al servei de teleassistència domiciliària. Publicades, en el BOPT núm. 124, de 30 de juny 
de 2016 i exposades al públic en el termini de 20 dies, donat que no s’ha presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’eleva a defi nitiva l’esmentada aprovació.

BASES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT PER AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular l’accés al servei de teleassistència i fi xar els criteris i el procediment de 
distribució dels aparells de teleassistència entre els usuaris/àries sol·licitants d’aquest servei, d’acord amb el 
conveni signat amb la Creu Roja, entitat prestadora del servei.

2. DEFINICIÓ DEL SERVEI
La teleasssitència és un dispositiu que permet, mitjançant la instal·lació de terminals telefònics en el domicili 
connectats a un centre receptor, l’atenció permanent dels usuaris/àries en situació d’emergència.
Aquest servei és, bàsicament, preventiu i de proximitat i ofereix a les persones usuàries i llurs famílies un suport 
personal per continuar vivint en l’entorn habitual. Es garanteix una atenció permanent i a distància, mitjançant la 
línia telefònica i un equipament de comunicacions informàtic específi c, ubicat al domicili de l’usuari, amb una central 
d’alarmes. Es pot entrar en contacte verbal amb un centre d’atenció atès per professionals capacitats per donar 
resposta a qualsevol tipus d’emergència.
La teleasssitència és considerada un servei més de la cartera de serveis socials 2010- 2011aprovada en el Decret 
142/2010, d’11 d’octubre.

3. PERSONES BENEFICIÀRIES
El servei s’adreça a persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència, a causa de l’edat o del seu estat 
físic, amb capacitat per a la utilització correcta del servei, que viuen soles o amb persones que no poden atendre-
les de manera continuada i sufi cient.

4. REQUISITS 
- Estar empadronat i residir en un municipi de la comarca.
- Tenir més de 65 anys o una discapacitat que permeti sufi cient autonomia personal per desenvolupar les activitats 

de la vida diària.
- Disposar de línia telefònica en el domicili.

5. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
Les prioritats en la concessió del servei es basaran en la valoració, per part dels tècnics de l’equip bàsic de serveis 
socials del Consell Comarcal, dels aspectes a nivell personal, familiar, econòmic i comunitari dels benefi ciaris:
- Viure sol/a
- Nul·la o insufi cient xarxa de suport familiar o social
- Manca d’autonomia per a realitzar les activitats de la vida diària
- L’edat
- Residir en un municipi de la comarca de més difícil accessibilitat.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA PERSONA SOL·LICITANT
Les sol·licituds es presentaran al Consell Comarcal d’acord amb el model específi c i s’acompanyaran de la següent 
documentació:
-  Fotocòpia DNI de la persona benefi ciària
-  Justifi cants de la situació econòmica de la persona benefi ciària i/o unitat familiar

- Fotocòpia complerta de la declaració de l’IRPF 
- Certifi cat d’ingressos emès per l’Agència Tributària 
- Certifi cat de tots els estalvis bancaris emesos per les entitats fi nanceres

-  Volant d’empadronament i convivència 
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7. TRAMITACIÓ
Les sol·licituds es presentaran al registre del Consell Comarcal d’acord amb el model específi c i s’acompanyaran 
de la documentació que consta en l’anterior punt.
El treballador social referent emetrà un informe tècnic en el qual constarà la proposta del servei i omplirà la fi txa de 
sol·licitud a Creu Roja amb les dades de la persona benefi ciària.

8. RESOLUCIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI
La resolució es notifi carà a la persona interessada en el termini màxim de tres mesos 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.
Posteriorment a la instal·lació de l’aparell i l’inici del servei, se’n farà un seguiment i avaluació per part de l’ens local.
Els tècnics dels serveis socials poden efectuar les comprovacions que considerin oportunes per tal d’acreditar el 
bon destí del servei i, si es produeix alguna alteració en la situació del benefi ciari, valoraran la idoneïtat d’aquest.

9. PAGAMENT DELS AJUTS
Els servei s’abonarà directament a Creu Roja, que haurà de presentar la corresponent factura, sens perjudici que el 
Consell Comarcal pugui requerir-li la presentació de qualsevol documentació o justifi cació de la prestació del servei 
de teleassistència a la persona benefi ciària de l’ajut.
La persona usuària del servei abonarà l’import que li correspongui, d’acord amb el procediment establert pel Consell 
Comarcal. 

10. JUSTIFICACIÓ
Finalitzat el mes, la Creu Roja presentarà al Consell Comarcal la relació nominal de les persones benefi ciàries del 
servei.

11. TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació d’instàncies per sol·licitar el servei de teleassistència restarà obert tot l’any.

12. LÍMITS DELS AJUTS
El límit total de les subvencions estarà determinat pel crèdit de la partida del pressupost de la corporació per a cada 
exercici econòmic.

13. BAREMS ECONÒMICS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS 
La concessió dels ajuts es realitzarà d’acord amb el següent barem:
es computaran els ingressos de la unitat familiar (1) i s’aplicarà la següent fórmula:
Suma total d’ingressos (2) de la unitat familiar   = Renda per càpita anual
       Membres de la unitat familiar (MUF)         (RPC)
(1) S’entendrà per unitat familiar: en cas de matrimoni, la que integren els cònjuges no separats legalment; i, si en 

tenen, els fi lls menors de 18 anys i majors de 18 anys que depenguin econòmicament dels seus progenitors. 
(2) Ingressos: Són tots els procedents del treball, pensions, interessos, inversions, etc. No es tenen en compte com 

a ingressos personals els que pot percebre la persona benefi ciària que provenen d’ajuts de qualsevol naturalesa, 
si tenen la fi nalitat 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 quantitat mensual resultant de la fórmula determinarà el % d’ajut a aportar per part del Consell Comarcal per a 
la prestació del servei: 

Import anual Percentatge de l’ajut
quan la RPC sigui inferior o igual a 1,5 vegades l’import anual de l’IRSC corresponent a 
l’anualitat

100% de la quota

quan la RPC sigui superior a 1,5 vegades l’import anual de l’IRSC corresponent a l’anualitat 
i inferior o igual a 2 vegades l’import anual de l’IRSC corresponent a l’anualitat

50% de la quota

quan la RPC sigui superior a 2 vegades l’import anual de l’IRSC corresponent a l’anualitat 0% de la quota

El límit d’estalvis bancaris per accedir al servei serà de 35.000 € (en qualsevol de les modalitats possibles: fons de 
pensions, accions, etc.) en el cas d’un únic titular dels estalvis bancaris i un 30% més, per cada titular de més, fi ns 
a un màxim de tres titulars. 
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Per tant, quan els estalvis bancaris superin aquesta quantitat, no hi haurà aportació econòmica per part del Consell 
Comarcal.
Sempre que hi hagi una aportació del Consell Comarcal en la quota mensual, la quota d’instal·lació anirà a càrrec 
d’aquest ens en la seva totalitat.
Excepcionalment, i per causes degudament justifi cades, es podran establir altres condicions en la resolució de l’ajut 
a percebre, així com la revisió de l’ajut concedit, en el supòsit d’una variació substancial en les condicions inicials.

14. DRETS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Les persones benefi ciàries del servei de teleassistència domiciliària tenen reconeguts els següents drets:
14.1. Accedir i gaudir del servei en condicions d’igualtat quan compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
14.2. Al seguiment i supervisió del servei per part dels tècnics de serveis socials.
14.3. 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.

15. DEURES DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Les persones benefi ciàries del servei de teleassistència domiciliària tenen reconeguts els següents deures:
15.1. Complir el pla de treball establert amb els tècnics de serveis socials i les condicions de la prestació del servei 
de teleassistència domiciliària.
15.2. 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.
15.3. Fer un ús adequat del terminal així com facilitar tota la informació que li sigui requerida per a l’operadora del 
servei.
15.4. Col·laborar amb les actuacions de comprovació i control fi nancer que realitzi el Consell Comarcal.

16. INCOMPATIBILITATS
L’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut públic o privat pel mateix concepte.

17. VIGÈNCIA
Aquestes bases tindran una vigència indefi nida en tant que no es modifi qui per l’òrgan administratiu competent.

Montblanc, 26 de juliol de 2016.
El secretari, Xavier Salvadó i Vives.
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