Programa de “Beques‐tractament”
Valoració socioeconòmica per a la bonificació del preu en alguns
tractaments específics inclosos en l’oferta de serveis de la
iniciativa Guttmann, NeuroPersonalClínic®.

juliol, 2015

ÍNDEX

11. INTRODUCCIÓ ...............................................................................................

3

22. DESTINA
ATARIS ...............................................................................................

3

33. VALORA
ACIÓ SOCIOECONÒMICCA
3.1. CRITTERIS GENERALS ...............................................................................

4

3.2. PRO
OCEDIMENT
T DE LA VALLORACIÓ ........................................................

6

44. CONDICIONS PER A L’ACCÉSS A LA VALLORACIÓ DE
D LA
SITUACIÓ
Ó SOCIOEC
CONÒMICA
A PER SER BENEFICIAR
RI DE
LES “BEQ
QUES‐TRAC
CTAMENT” .......................................................................

7

55. CIRCUIT ADMINISTRATIU .............................................................................

8

2

1.

IINTRODUCC
CIÓ

La iniciativa Gutttmann, Neu
uroPersonaalClínic®, és una oferta de serveis cclínics privaats de
l’Insttitut Guttmaann, consisttent en:
a)) Programes de manteniment i/o millora de la
l funcionallitat post reehabilitació..
b)) Procedimeents i tècniiques, en l’’àmbit de la neuroreh
habilitació, dels quals hi ha
evidència de la sevaa eficàcia, pperò que en
e l’actualittat no esta n inclosos en la
ública de serveis assisteencials.
cartera pú
c) Tractamen
nts clínics ambulatorris especialitzats per a person es que vu
ulguin
accedir‐hi mitjançantt assegurancces mèdiqu
ues o directa
ament de m
manera privada.
En ccoherència amb la se
eva missió i valors instituciona
i
als, i per ttal d’evitarr que
determinades persones per raons econòmiq
ques no puguin
p
beeneficiar‐se dels
proceediments i tècniquess innovadoors que constitueixin la seva úúnica altern
nativa
terap
pèutica possible, l’Instiitut Guttmaann crea el Programa de
d “Bequess‐tractamen
nt”.
El Prrograma de “Beques‐trractament” és una inicciativa solid
daria, consisstent en un
n fons
econ
nòmic sustentat pels re
ecursos (fin s a un 5%) provinents dels ingresssos de la pròpia
p
iniciaativa Guttm
mann, Neuro
oPersonalClíínic®, més aquells
a
dona
atius que esspecíficame
ent es
rebin
n per donarr suport a aquest progrrama. Aque
est fons es destinarà
d
a bonificar el
e cost
del sservei a detterminades persones qque, requerrint d’aquessts serveis cclínics, no poden
p
fer‐se càrrec de la totalitat del preu.
ocument s’e
estableixenn els criteriss per determ
minar els beeneficiaris de
d les
En ell present do
bequ
ues tractament, així com aquells aaltres criteriis i procedim
ments de vaaloració per part
de laa Unitat de Treball Social
S
de l’’Institut, i finalment com s’inte gra la valo
oració
socio
oeconòmicaa en els circuits genera ls d’accés als serveis.
mpte que le
es beques ttractamentt ho seran únicament
ú
per determ
minats
Cal ttenir en com
serveeis de la caartera de Guttmann,
G
N
NeuroPerson
nalClínic® i que en capp cas els se
erveis
seran
n gratuïts.

2.

D
DESTINATA
ARIS

Perso
ones amb la presccripció clínnica de poder bene
eficiar‐se dde determ
minats
proceediments i tècniques terapèutiqu
t
ues innovad
dores de la cartera
c
de N
NPC, no inccloses
en laa cartera pú
ública de se
erveis assisttencials ni finançada
f
per mútues o assegurad
dores
mèdiques, i quee per raons socioeconòòmiques no
o poden fer‐‐se càrrec dde la totalitaat del
preu.
La bo
onificació pot arribar al
a 90% del ppreu estable
ert per a un determinaat procedim
ment o
tècniica; no conttemplant‐se
e la gratuïtaat del serveii.
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3.

V
VALORACIÓ
Ó SOCIOECO
ONÒMICA
33.1. Criterris generals
1) A partir del concepte d
de Unitat Fa
amiliar de Convivència
C
a (UFC): S’e
entén
peer UFC la pe
ersona sol∙llicitant de la beca, el seu
s cònjugee o parella de
d fet
(leegalment re
econeguda)), els paress o tutors (en
( el cas dde ser men
nor o
incapacitat legalment), així com els
e fills que
e convisqu in en el mateix
m
do
omicili.
A efectes de
el càlcul deels ingresso
os: Forma part de la UFC la persona
ol∙licitant de
e la beca, e l seu cònjuge o parella
a (legalmennt reconegu
uda) o
so
paares (en caas de menoors d’edat), i els fills majors d’eddat amb re
endes
an
nuals superiors a l'IRSCC1 que conviisquin al do
omicili.
Que s'entén per person
nes a càrrecc ?:
a)) Cònjuge sense
s
ingresssos o inferriors a l'IRSC
C.
b)) Els fills menors de 255 anys, sensse ingressoss o inferiorss a l'IRSC.
c) Fills majo
ors de 25 annys sense ingressos o in
nferiors a l'I RSC.
d)) Altres persones lega lment al seu càrrec.
e)) Altres persones al seeu càrrec a valoració
v
de
e Treball Soocial.
f) Fills o perrsones lega lment a càrrrec amb disscapacitat rreconeguda.
R
Referencies:






Valoració en base a la Unnitat Econòm
mica Familiar: ONCE (tots eels familiars fiins a
d consanguinnitat i segon grrau d’afinitat que visquin a l domicili).
segon grau de
Valoració en base a Unitatt de Convivèn
ncia: supressió barreres PU
UA, Renda Mín
nima
ensió No Conttributiva, etc.
d’Inserció, Pe
Valoració només de la Perrsona Beneficiaria: dependència i transpport no urgentt.

2) Vaaloració de la Capaacitat Econòmica de
e la Unitaat Familiar de
Co
onvivència:: Per calculaar la capacittat econòmica es tenenn en compte:
a)). Els ingresssos de la U
Unitat Familiar de Convivència (reendes de treball,
incloses les pensions
p
i r endes de l’estalvi), s'exclou les reendes origin
nades
ns patrimonnials i les pensions exe
emptes de tributar a l'IRPF
peer variacion
Quan el cò
co
om les de invalidesa.
i
ònjuge no té
t ingressoos per rendes es
co
omputa nom
més el 50% dels ingresssos del sol∙licitant.
b)) Patrimon
ni mobiliarri (només els dipòsits bancari s, els com
mptes
co
orrents, imposicions a termini, fons d'inve
ersió o pe nsions i re
endes
vittalícies).
1

Indiccador de Renda de
d Suficiència de
e Catalunya (IRSCC): s’utilitza per valorar la situació de necessitat personal o familiar ‐per
raonss econòmiques‐ amb l’objectiu de
d determinar el dret a prestacio
ons o per a calcu
ular les contraprrestacions o exem
mpcions
econòmiques per acccedir a serveis o prestacions ppubliques a les que ja tenen dret. L’IRSC el fixxa cada any La Llei de
presssupostos. Any 2015: 7.967,73 €/any.

4

En
n el cas del patrimoni i a efectes de
d la concessió de la bbeca‐tractam
ment,
no
omés es vaalorarà qua n aquest sigui igual o inferior a 21.000 €, o bé
inferior a 1 IRSC per caada membre
e a càrrec de
d la UFC. En el cas de
d ser
su
uperior no tindrien
t
acc és al prograama de beques.
C
Criteri
de refe
erència:
LLa llei de dep
pendència VA
ALORA el patrrimoni (tant moble
m
com im
mmoble) arra
an la
R
Resolució
13 de julio de 22012 de la Seecretaria de Estado de Seervicios Socialles e
I
Igualdad
sobrre la participacción del usuarrio en los servvicios.
C
Copagament
del
d Servei d'Aj
Ajuda a Domicili de la Diputa
ació de Barceloona

E el cas que
En
e el patrimo
oni mobiliari sigui ≤ 21
1.000 € o bé 1 IRSC per cada
c
membre a càrrec de la UFFC, s’imputa
m
arà un 10% del mateix alss ingressos per
p
reendes fins un
n màxim de 221.000 €.
Criteri de refferència: L’Esttat planteja en dependència una imputaació del patrim
moni
moble i immoble:
mputació en persones majors de 65 anys .
5% d’im
3% entr e 35‐64 anys.
1% mennors de 35 anyys.

P
Ponderació‐
‐reducció deels ingresso
os en base a les personnes a càrrecc:
Factors de re
educció:
0,5 del IRSC per cada memb
bre.
1 del
d IRSC si ell membre té
é una discapacitat recooneguda.
En el cas de
el cònjuge ees computaa només el 50%
5 dels inggressos.
Criteri de re
eferència: El m
mateix que l’O
Ordre ASC 432/2007 que ddesenvolupa la Llei
de dependència.

3) B
Barem per determina r el percen
ntatge de la bonificaació al preu del
servei:
 Sòl del barem de bonificació
ó (per acccedir a la bonificació
ó) 2'6
vegades el
e IRSC: 21.0000 €/any.
Criteri de re
eferència: Xifrra arrodonida que està al voltant
v
del llinndar per a l’acccés a
determinade
es prestacionns socials púb
bliques que no són de ddret, com el PUA‐
programa d’ajudes d’ateenció social per
p a persone
es amb discappacitat o l’atenció
domiciliaria dels ajuntameents.

 Sostre del BAREM de bonificació: A partir de l’IRSC és bonnifica el 90% del
ervei.
preu del se
Referència: l’Índex de SSuficiència de Renda de Catalunya,
C
IRSSC 2015: 7.967,73
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4) La valoració
ó sociofam iliar: Comp
porta aspecctes qualitaatius, difícilment
q
quantificable
es, que podden foname
entar la proposta final del professsional
d Treball So
de
ocial.

33.2. Proce
ediment de la Valoraci ó
1) Valoració
V
de
e la situació sociofamiliiar.
2) V
Valoració de
el patrimon i moble: Si és superior a 21.000 € o a 1 IRSC per
m
membre
a cààrrec de la U
Unitat Familiar de Convivència.
3) C
Càlcul dels in
ngressos neets anuals de la Unitat Familiar de Convivènciia
‐ Rendes del treball i dee l’estalvi.
‐ Imputació del
d 10% dell patrimoni moble : Mà
àxim 21.0000 €.

4) Ponderació en
n base al noombre de le
es persones a càrrec.
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5) Deeterminació de la rendaa neta anuaal ponderada.

6) Ap
plicació del Barem.
B

7) Pro
oposta de Bonificació.
B

4.

C
CONDICION
NS PER A L’ACCÉS A LA VALORACIÓ DE LA SITTUACIÓ SO
OCIO‐
EECONÒMIC
CA PER SER BENEFICIAR
RIS DE LES “BEQUES‐T
“
RACTAMEN
NT”
11.

Reunir el criteris clínics per acccedir al serrvei.

22.

No superar els 21..000 € en paatrimoni mo
oble (saldoss, dipòsits bbancaris, etc..), o
1 IRSC per membrre a càrrec dde la Unitat Familiar de
e Convivènccia.

33.

Formalitzar la sol∙∙licitud de lla bonificacció (que incclou declaraació respon
nsable
de la veeracitat de la informacció que s’aporta).

44.

Presenttació de la documenta
d
ació dels inggressos econ
nòmics:
a) Certtificat de renda de l’exeercici anterior.
b) Informació de saldos
s
en coomptes corrrents, dipòssits, etc. acttuals

55.

Presenttació d’altre
es dades a rrequerimen
nt de la Unittat de Trebaall Social.

66.

Disponibilitat de re
ecursos en el fons del programa de
d “Beques‐‐tractamentt”.

7

5.

1

2

3

C
CIRCUIT
‐ Atenció al
a Client infforma a la persona interessada o tutors/reppresentantss legals (en
cas de menors
m
o majors
m
d’ed at incapaciitats) ‐en endavant “ppersona intteressada”‐
respecte del program
ma de “Beqques‐tractam
ment” (Full informatiuu)
‐ Si la persona interesssada vol accollir‐se al programa , pot
p adreçar‐‐se a Treballl Social
‐ Treball So
ocial fa entrega a la peersona interressada la següent doccumentació:
a. So
ol∙licitud i documentac
d
ció que cal aportar
a
(veu
ure annex 1)
b. Model
M
de declaració ressponsable (veure annexx 2)
‐ S’acorda concertar visita, unn cop es disposi
d
de la docum
mentació ne
ecessària i
requeridaa.
Entrevista d’avaluació/valoració
ó* per part de Treball Social, on ees valorarà:
- Situaació econòm
mica de la u nitat familiar de convivvència
- Situaació personal i sociofam
miliar
* Hauran de presentar totta la documenntació requeriida

4

5

Valoració:
a. No re
euneix requ
uisits → s’eenvia desesttimació a Attenció al Cliient, qui nottificarà la
respo
osta a la persona interressada. FI DEL
D PROCÉS
S
b. Reun
neix requisits → passaar al punt 5.
5
‐ Treball So
ocial elaborarà una prroposta de beca de tra
actament ddel cas (veurre annex 3),
la qual ess presentaràà a la Comisssió d’adjud
dicació crea
ada a tal fi.
‐ Es notificcarà al Cap de Program
mes Socials l’existència
a de propossta/es a valorar per la
Comissió.
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La Comissió resoldrà i Atenció aal client co
omunicarà a la personaa interessad
da aquesta
decisió.

FI DEL PRO
OCÉS
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