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Beques-Tractament de la Fundació Institut Guttmann. 
Al 2012, junt amb la posada en marxa del programa Guttmann NeuroPersonalClinic -GNPC- 
una iniciativa d’oferta de serveis privats de l’Institut Guttmann com a precursora del que 
posteriorment havia de ser la neuroclínica del centre “Guttmann Barcelona”, el Patronat de 
la Fundació va aprovar la creació de les Beques-Tractament que, en coherència amb la 
missió i valors institucionals, tenia la voluntat d’evitar que, per raons econòmiques, 
determinades persones no poguessin beneficiar-se dels procediments i tècniques 
innovadors incloses al programa GNPC quan aquestes haguessin estat prescrites per un 
facultatiu del propi Institut i, a més, fossin l’única alternativa terapèutica possible. 

Es constituïen així les Beques-Tractament, una iniciativa solidaria consistent en un fons 
econòmic sustentat pels recursos provinents dels ingressos de la pròpia iniciativa GNPC (fins 
a un 5% de la facturació), més aquells donatius que específicament es rebessin per donar 
suport a aquesta iniciativa. Un fons destinat a bonificar el cost del servei a determinades 
persones que no poden fer-se càrrec de la totalitat del preu i requereixin d’aquests serveis 
clínics especialitzats. 

Junt amb l’acord de creació d’aquestes beques, s'aprovava els seus possibles destinataris, 
les condicions per ser-ne beneficiari, la fórmula de càlcul aplicable, el procediment a seguir... 
Tot i les campanyes de visibilitat i difusió de la iniciativa que es varen fer en diferents 
ocasions, la demanda ha estat escassa (unes deu demandes en sis anys), mentre que durant 
aquest temps el fons econòmic ha crescut considerablement, gràcies a la bona acollida dels 
programes terapèutics del programa GNPC. 

Ara, una vegada ja en funcionament el centre Guttmann Barcelona i amb el progressiu 
creixement de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació que ha passat a integrar en la 
seva cartera de serveis la totalitat dels procediments clínics que oferia la iniciativa GNPC, cal 
adequar a aquesta nova realitat les Beques-Tractament de la Fundació Institut Guttmann 
per a que continuïn sent útils al fi per a les que varen ser creades. Aquest és el propòsit de la 
present revisió. 
 

Què són les Beques-Tractament? 

Són una iniciativa solidaria de la Fundació Institut Guttmann que té per objectiu evitar que hi 
hagi persones que, per raons econòmiques, no puguin beneficiar-se de determinats 
procediments i tècniques terapèutiques de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació 
de Guttmann Barcelona. Serveis, prestacions o tècniques que per la seva característica 
innovadora no estan inclosos en la cartera pública de serveis assistencials i, per tant, no a 
l’abast de tothom. 

Per la seva singularitat i caràcter innovador, dins les prestacions susceptibles de ser becades 
per la Fundació s’inclou el “Programa d’empoderament, entrenament comunitari i 
d’iniciació a la vida independent”, un programa vinculat a la iniciativa Guttmann Barcelona 
Life (apartaments per a la promoció de la vida independent) especialment dirigit a les 
persones amb una discapacitat neurològica sobrevinguda que, un cop completat el seu 
procés rehabilitador, volen millorar les seves capacitats d’autonomia funcional i 
autodeterminació, alhora que explorar vies més actives i satisfactòries de participació social. 
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Les Beques-Tractament es financen mitjançant un fons econòmic que es dota amb el 3 % 
dels ingressos econòmics de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, més les 
aportacions que es rebin específicament per donar suport a aquest iniciativa a través dels 
“Amics de l’Institut Guttmann”. Aquests fons estaran íntegrament destinats a bonificar part 
del cost d’alguns d’aquests serveis d’acord amb les normes establertes. 

Qui pot ser-ne beneficiari? 

Podran beneficiar-se de les Beques-Tractament aquelles persones que, amb la corresponent 
prescripció realitzada per algun facultatiu de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, 
per raons econòmiques no puguin fer-se càrrec de la totalitat del cost del tractament 
indicat, sempre que aquest o un d’alternatiu no estigui contemplat dins la cartera de serveis 
sanitaris públics i quan aquest tractament sigui la seva única alternativa terapèutica 
possible. En aquests casos, es podrà optar a una bonificació que pot arribar a ser del 100% 
del preu establert, en el cas que la valoració socioeconòmica de la unitat familiar de 
convivència estigui per sota del llindar de la pobresa a Catalunya (1,5 IRSC). 

Quins requisits s’han de complir? 

• Reunir el criteris clínics per accedir al servei (que la prescripció clínica hagi estat 
efectuada per algun dels facultatius de la pròpia neuroclínica, que no hi hagi cap 
tractament alternatiu a la cartera sanitària pública i que el tractament prescrit sigui la 
seva única alternativa terapèutica possible). 

• No superar els 31.872 € (4 IRSC1 anuals) en ingressos anuals de la Unitat Familiar de 
Convivència UFC2 (rendes de treball + rendes patrimonials -saldos, dipòsits bancaris...-) 
ponderats respecte a les càrregues. (Membres a càrrec3) 

• Formalitzar la sol·licitud de la Beca Tractament (que inclou la declaració responsable de la 
veracitat de la informació que s’aporta). 

• Fer una entrevista amb una treballadora social de l’Institut per avaluar els criteris 
psicosocials i presentar la documentació dels ingressos econòmics: (i) Certificat de renda 
de l’exercici anterior. (ii) Informació de saldos actuals en comptes corrents, dipòsits, etc. 
(iii) Facilitar altres dades específiques a requeriment de la Unitat de Treball Social. 

La valoració socioeconòmica la realitza la Unitat de Treball Social de l’Institut Guttmann, 
aplicant un procediment de valoració objectiu basat en el càlcul dels ingressos nets anuals 
de la unitat familiar de convivència del sol·licitant i determinant el percentatge de 
bonificació, sempre i quan aquests ingressos nets no superin els 31.872 € anuals. 

 
 

1 L’ÍNDEX DE RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA (IRSC) s’utilitza per valorar la situació de necessitat personal o familiar per 
raons econòmiques amb l’objectiu de determinar el dret a prestacions o per al càlcul de contraprestacions o exempcions 
econòmiques per accedir a serveis o prestacions públiques als que tenen dret. El determina anualment la Generalitat de 
Catalunya en la Llei de Pressupostos. Any 2019 (prorrogat del 2017) 569,12 € (7976,73 €/any en 14 pagues). 

2 La UNITAT FAMILIAR DE CONVIVÈNCIA, està composada pel sol·licitant, el seu cònjuge o parella legalment reconeguda, els 
pares o tutors (en el cas de menors o incapacitats legalment) i els fills que convisquin en el mateix domicili. 

3 S’entén per MEMBRE A CÀRREC del sol·licitant, el/la cònjuge sense ingressos o ingressos inferiors a l’IRSC, els fills menors de 
25 anys o altres persones legalment al seu càrrec sense ingressos o inferiors a l’IRSC, i fills o persones legalment a càrrec 
amb discapacitat reconeguda. 



FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN  Beques-Tractament 

 

 

Com i qui les adjudica? 

És la Unitat de Treball Social qui, després de l’avaluació pertinent, elevarà una proposta a la 
comissió encarregada d’adjudicar les Beques-Tractament i fixar el percentatge de bonificació 
respecte del preu del servei. La comissió, formada per tres persones de la Fundació, és qui 
supervisarà la proposta i donarà el seu vist i plau. Les Beques-Tractament, donat que 
compten amb uns recursos econòmics finits, seran atorgades per rigorós torn d’entrada de 
la sol·licitud, i el resultat final de la comissió serà inapel·lable. 

Quines són les condicions necessàries per poder-ne gaudir? 

L’adjudicació de la beca sempre està condicionada a la presentació de la documentació 
requerida, a la seva veracitat i a l’existència de disponibilitat econòmica en el fons de la 
iniciativa Beques-Tractament. En cas de no haver-hi fons suficients en aquell moment per a 
fer-se càrrec del tractament, la persona beneficiària entrarà a formar part d’una llista 
d’espera pròpia de la iniciativa que evolucionarà per rigorós torn d’entrada de sol·licituds. 

Què no hi entra? 

A les Beques-Tractament no hi entren els procediments ja inclosos en la cartera de serveis 
de la sanitat pública i per poder-se acollir a les beques, a més dels requisits ja esmentats, 
serà necessari un informe favorable dels professionals de treball social que estudiaran cada 
cas en particular d'acord amb un barem preestablert. Se seguirà un rigorós ordre de 
sol·licitud, i en tots els casos serà necessària l'aportació corresponsable que es fixi per part 
de la persona sol·licitant. Les Beques-Tractament no cobreixen els tractaments de 
manteniment ni les avaluacions clíniques prèvies necessàries per a la indicació del 
procediment terapèutic, que aniran sempre a càrrec del pacient. 

A qui adreçar-se per a més informació? 

El servei d’Admissions i Atenció al Client de l’Institut Guttmann, tant de Barcelona com de 
Badalona, derivarà les sol·licituds a la unitat de Treball Social Sanitari, des d'on es facilitarà la 
informació sobre el programa i la documentació necessària per a poder formalitzar la 
sol·licitud. 
 


