Ordre de 26.01.99 de desplegament del Decret 254(92, de creació del
programa suport a famílies amb una persona gran disminuïda

ORDRE
de 26 de gener de 1999, de desplegament del Decret 254/1992, de 26 d'octubre, de
creació del Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada.
Atès el que disposa el Decret 254/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa
de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada, així com l'Ordre de 22
de desembre de 1992, de desplegament del Decret esmentat;
Les ajudes establertes en aquest Programa s'incardinen en les prestacions
econòmiques ocasionals que preveu l'article 10 del Decret 284/1996, de 23 de juliol,
de regulació del sistema català de serveis socials, de tracte anual i subjectes a
limitació pressupostària.
Vista la conveniència de modificar la normativa de desplegament d'aquest Programa
per tal d'unificar el procediment d'accés, els requisits i criteris prevalents, la
valoració i la gestió de les prestacions, com també la necessitat de simplificar el
procediment de gestió dels ajuts, garantint la continuïtat en el temps de les ajudes
a aquelles persones que les perceben;
Atès el que estableix en matèria de prestacions econòmiques d'assistència social el
Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les
lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril,
en matèria d'assistència i serveis socials, com també el Decret 284/1996, ja
esmentat;
Ateses les competències del Departament de Benestar Social assignades pel Decret
187/1988, d'1 d'agost;
Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials i atès el que preveu la
disposició final 1 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, les competències que em són
atribuïdes per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
Ordeno:
Article 1
Contingut del Programa
El Programa de suport a la família amb una persona gran discapacitada comprèn els
mecanismes administratius, econòmics i operatius per a l'assoliment dels seus
objectius mitjançant:
a) L'elaboració d'un procés d'atenció a la família que se'n fa càrrec, per possibilitar
l'evolució eficaç de la dinàmica familiar, condicionada per l'assistència que dispensa
una persona gran discapacitada.
b) L'atorgament d'un ajut econòmic compensatori de la dedicació prestada a la

persona gran per a les famílies amb pocs recursos econòmics.
Article 2
Gestió del Programa
La gestió d'aquest Programa l'efectuarà l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials mitjançant el Servei de Suport a les Persones Grans.
Article 3
Procés d'atenció a la família que se'n fa càrrec
3.1 El procés d'atenció a la família que té cura de la persona gran discapacitada
constitueix una forma ordenada i sistemàtica d'intervenir professionalment en una
família que pateix, realment o potencialment, una desestabilització en la seva
dinàmica, relacionada amb el fet d'haver d'atendre una persona gran discapacitada.
3.2 L'objectiu del procés és aconseguir per a la família que se'n fa càrrec un nivell
òptim de funcionament, dins de les seves possibilitats.
Article 4
Concessió de prestacions econòmiques
Per resolució del conseller de Benestar Social s'obrirà anualment una convocatòria
pública per a la concessió de prestacions econòmiques ocasionals per a les famílies
amb una persona gran discapacitada que hagi complert 65 anys, per tal de
compensar la dedicació prestada en aquesta persona quan la persona gran i la seva
família acreditin la seva manca de capacitat econòmica.
Article 5
Sol·licituds i terminis de presentació
5.1 La sol·licitud es formalitzarà en un imprès normalitzat, únic per a tots els
serveis i prestacions d'atenció a la gent gran gestionats per l'ICASS, que facilitarà
l'ICASS.
5.2 La sol·licitud haurà de contenir les dades i adjuntar tota la documentació que es
demani a l'imprès que acrediti que es reuneixen els requisits que estableix el Decret
254/1992, de 26 d'octubre, i la present Ordre, i es presentarà en els serveis bàsics
d'atenció social primària del municipi o comarca corresponent, en les dependències
del Departament de Benestar Social o pels mitjans que preveu la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5.3 La convocatòria restarà oberta fins la data que s'hi estableixi.
Article 6
Requisits per ser beneficiaris del Programa
Podran ser beneficiaris del Programa tots aquells que compleixin, en relació amb la

persona gran i en relació amb el sol·licitant i la seva família, els requisits que
estableix l'article 2 del Decret 254/1992, de 26 d'octubre, tenint en compte les
especificacions que detallem a continuació.
Article 7
Manca de capacitat econòmica
7.1 A efectes del que disposa l'article 4, s'entén que existeix manca de capacitat
econòmica per part de la persona gran i de la seva família, quan la suma de les
contribucions econòmiques que correspondrien a la persona gran i, en el seu cas, al
seu cònjuge o persona vinculada a aquesta per anàloga relació estable de
convivència, pares i fills, computades d'acord amb el que disposen els apartats
següents, sigui inferior a una quantia equivalent al preu públic, fixat per la
normativa vigent, per als serveis de centres residencials per a gent gran de l'ICASS.
7.2 Per a la valoració de la capacitat econòmica i càlcul de la contribució econòmica
de la persona gran, s'aplicaran els mateixos criteris que estableix el Decret
394/1996, de 12 de desembre, per a la valoració de la capacitat econòmica de
l'usuari d'un servei social subjecte a preu públic. El percentatge de lliure disposició
que s'ha de deduir del total d'ingressos de la persona gran serà d'un 20% del salari
mínim professional vigent.
7.3 Per a la valoració de la capacitat econòmica i càlcul de les contribucions del
cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació estable de convivència, pares o
fills, si n'hi ha, s'aplicaran els mateixos criteris que estableix el Decret 394/1996, de
12 de desembre, per a la valoració de la capacitat econòmica i càlcul de les
aportacions dels parents de l'usuari d'un servei social subjecte a preu públic. El
sol·licitant haurà d'adjuntar a la sol·licitud els documents necessaris per efectuar
aquesta valoració.
7.4 L'import de l'ajut econòmic serà equivalent a la diferència entre el preu públic
dels serveis de centres residencials per a gent gran prestats per l'ICASS i la suma
de les contribucions econòmiques que correspondrien a la persona gran i als
familiars computades d'acord amb els criteris previstos en els apartats anteriors,
sense que la quantia de l'ajut pugui superar, en cap cas, la quantia màxima que
cada any s'estableixi en la corresponent convocatòria anual.
7.5 No s'atorgarà cap ajut econòmic quan la suma de les contribucions econòmiques
esmentades en l'apartat anterior superi el preu públic esmentat o la quantia de
l'ajut, en còmput mensual, resulti superior a la quantia màxima de l'ajut fixada en la
convocatòria pública anual corresponent.
7.6 Les quanties màxima i mínima de l'ajut serà fixada en la convocatòria pública
anual corresponent.
Article 8
Determinació del nivell de dependència, de l'autonomia personal i de l'estat de salut
La valoració del nivell de dependència, de l'autonomia personal i de l'estat de salut
es farà d'acord amb la normativa d'accés als serveis socials i programes d'atenció a
la gent gran de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Article 9
Conveni d'atenció familiar
Per tal d'assegurar el compliment dels compromisos adquirits, la persona gran i els
altres familiars beneficiaris del Programa amb qui convisquin s'obliguen a signar un
conveni d'atenció familiar a la gent gran on es prevegin els compromisos de
col·laborar i participar en les activitats del Programa, d'aplicar les prestacions
econòmiques a la finalitat corresponent, d'acceptar aquest Programa com a una
alternativa assistencial, eficaç i exclusiva que fa innecessàries altres prestacions i
serveis oferts pel Departament de Benestar Social envers les persones grans en tant
que no canviïn les seves circumstàncies personals, a comunicar els canvis en les
seves circumstàncies familiars i econòmiques, i a permetre efectuar les
comprovacions que calgui per tal d'assegurar el compliment de les condicions
establertes per ser beneficiari de l'ajut.
El model d'aquest conveni tipus, que en cap cas tindrà caràcter de contracte laboral,
figura com a annex d'aquesta Ordre.
Article 10
Aplicació pressupostària
Els ajuts econòmics que ofereix aquest Programa es faran efectius amb càrrec a les
partides pressupostàries que cada any s'hi dediquin i resten condicionades a les
disponibilitats de crèdit de les partides esmentades.
Article 11
Abonament de l'ajut econòmic
11.1 L'abonament de l'ajut econòmic s'efectuarà un cop acordada la concessió de la
prestació amb efectes des del primer dia del mes següent a la data de la resolució
administrativa de concessió.
11.2 El pagament de l'ajut econòmic es farà per mesos vençuts i directament a la
persona gran o a l'entitat prestadora de serveis d'atenció a la família, d'acord amb
el pla individualitzat d'intervenció elaborat pels tècnics de l'ICASS, si s'escau..
11.3 L'ajut econòmic restarà condicionat al fet que la persona gran objecte de la
dedicació familiar compleixi els requisits que estableix l'article 6 d'aquesta Ordre.
11.4 El Servei de Gestió de Recursos Assistencials per a les Persones Grans de
l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials serà l'encarregat de tramitar
l'abonament i ho farà d'acord amb el procediment administratiu.
Article 12
Tramitació i resolució
12.1 El Servei de Suport a les Persones Grans elevarà a la Subdirecció General
d'Atenció i Promoció de les Persones Grans una proposta de resolució.
12.2 La resolució de la Subdirecció General d'Atenció i Promoció de les Persones
Grans de l'ICASS tindrà lloc en un termini no superior als dos mesos comptadors

des de la data de presentació de la sol·licitud, amb la documentació requerida, i es
notificarà als interessats.
Les resolucions aprovatòries es podran condicionar a l'atorgament parcial i temporal
de les prestacions previstes al Programa.
Article 13
Modificació de l'ajut econòmic
L'import de l'abonament que s'atorgui es veurà modificat quan hi hagi un canvi en
la situació econòmica o patrimonial de la persona gran o dels familiars a què es
refereix l'article 7.1, sempre que l'import resultant de l'ajut es mantingui dins els
límits previstos en l'article esmentat.
Article 14
Suspensió de l'ajut econòmic
L'abonament de l'ajut econòmic es veurà suspès en els supòsits següents:
a) Que el canvi en la situació econòmica o patrimonial de la persona gran o dels
familiars a què es refereix l'article 7.1 comporti un canvi en la quantia corresponent
de l'ajut econòmic de manera que superi els límits previstos en l'article esmentat,
però es prevegi que l'alteració serà temporal.
b) Que les persones signants del conveni d'atenció familiar a la gent gran
incompleixin temporalment les seves obligacions previstes en el conveni esmentat,
llevat que sigui per causes alienes a la seva voluntat.
Article 15
Extinció de l'ajut econòmic
L'ajut econòmic es deixarà de percebre des del moment en què no es compleixin els
requisits que exigeix l'article 2 del Decret 254/1992, de 26 d'octubre, amb les
especificacions previstes en aquesta Ordre.
Disposició addicional
L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials podrà efectuar les comprovacions
que consideri convenients i establir la coordinació oportuna amb les entitats
públiques o privades, per tal de garantir l'aplicació correcta de les disposicions
reguladores del Programa.
Disposició derogatòria
Es deroga l'Ordre de 22 de desembre de 1992, de desplegament del Decret
254/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa de suport a les famílies amb
una persona gran discapacitada.
Disposicions finals
--1 S'autoritza el director general de l'ICASS a prendre les mesures necessàries per

a l'aplicació d'aquesta Ordre.
--2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 26 de gener de 1999
Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social
Annex
Conveni d'atenció familiar a la gent gran
(Localitat i data)
Reunits
D'una banda, el/la senyor/a (nom i cognoms), en la seva qualitat de subdirector/a
general d'Atenció i Promoció de les Persones Grans de l'Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials.
D'una altra, el/la senyor/a (nom i cognoms), amb DNI núm. (núm.), en la seva
qualitat de persona gran discapacitada i beneficiària principal del Programa de
suport a les famílies amb una persona gran discapacitada.
En el seu cas, actua en representació legal de la persona gran discapacitada, el/la
senyor/a (nom i cognoms), amb DNI núm. (núm.), amb domicili a (localitat i
adreça), i telèfon (núm.).
D'una altra, el/la senyor/a (nom i cognoms), amb DNI núm (núm.), en la seva
qualitat de familiar responsable de la persona gran discapacitada i beneficiària
principal del Programa esmentat.
Manifesten
Que el Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada que
hagi complert 65 anys té per finalitat promoure'n la permanència a la llar, tot
consolidant la unitat familiar mitjançant un conjunt d'accions de suport i foment,
quan la persona gran opta per viure amb la seva família.
Que la persona gran i el seu familiar responsable coneixen i accepten la normativa
reguladora del Programa inclosa al Decret 254/1992, de 26 d'octubre, de creació del
Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada i a l'Ordre de
desplegament.
Per tot això, i de comú acord, decideixen subscriure el present conveni d'atenció
familiar a la gent gran, regulador de les obligacions recíproques derivades de
l'aplicació del Programa ja esmentat, així com els drets del beneficiari principal,
obligant-se en els termes que estableixen els següents
Pactes

--1 Objecte
La persona gran beneficiària principal del Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada, el/la senyor/a (nom i cognoms) conviurà amb la seva
família, actuant com a familiar responsable el senyor/a (nom i cognoms), i rebrà
l'assistència que sigui necessària, d'acord amb la normativa reguladora del
Programa esmentat i a les estipulacions d'aquest conveni.
La persona gran serà la destinatària de l'ajut econòmic compensatori de la dedicació
prestada en la persona gran, en el cas de manca de capacitat econòmica suficient
de la persona gran i les persones obligades envers aquesta, perquè pugui accedir a
serveis d'atenció a persones grans o sigui atesa de forma personal per la seva
família.
--2 Vigència
Aquest conveni d'atenció familiar s'estableix des de (data), data de la seva
signatura i d'inici d'efectes d'acord amb el que disposa la resolució administrativa de
concessió, fins al 31 de desembre de (any), sens perjudici del que disposa l'article 1
del Decret 393/1996, de 12 de desembre, sobre les prestacions econòmiques
d'atenció social a la gent gran.
* Podrà ser una concessió temporal (posar data de finalització).
--3 Obligacions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials en el
desenvolupament del Programa
L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials en el desenvolupament del Programa
assumeix les obligacions següents:
a) Donar un suport professionalitzat que instrueixi i faciliti la tasca de la família.
b) Atorgar un ajut econòmic mensual de (xifra) pessetes.
El Servei de Gestió de recursos assistencials per a les Persones Grans efectuarà el
pagament de l'ajut econòmic.
Aquest pagament es farà per mesos vençuts i nominalment a la persona gran,
mitjançant domiciliació bancària al compte o llibreta núm. (núm. llibreta).
Durant la vigència d'aquest conveni, la quantia de l'ajut econòmic només es podrà
modificar d'acord amb les disposicions reguladores del Programa, i ser objecte de
suspensió en els supòsits assenyalats al Programa.
c) Fer les comprovacions que estimi adients per tal d'assegurar el compliment de les
condicions establertes per ser beneficiari de l'ajut econòmic.
d) Establir la coordinació oportuna amb les entitats públiques i privades per tal de
garantir l'aplicació correcta de les disposicions reguladores del programa.
--4 Drets de la persona gran beneficiària principal del Programa
L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, mitjançant el Servei de Suport a les
Persones Grans, haurà de vetllar mentre duri la vigència d'aquest conveni pel

respecte dels drets del beneficiari principal següents:
a) Dret a una convivència continuada i estable amb la família que en té cura.
b) Dret a obtenir d'aquesta família tot el que sigui indispensable per a la seva
manutenció, l'allotjament, el vestit i l'assistència mèdica.
c) Dret a ser informat i a col·laborar i participar en les activitats del programa.
d) Dret a la renúncia unilateral i voluntària de la seva condició de beneficiari
principal amb la rescissió consegüent d'aquest conveni, amb comunicació prèvia a
l'ICASS.
e) Dret a la tutela de les autoritats públiques competents per tal de garantir el
gaudiment dels drets establerts.
--5 Obligacions dels familiars envers l'ICASS
Les obligacions dels familiars del beneficiari principal del Programa seran les
següents:
a) Complir els requisits i les condicions establerts a les disposicions reguladores del
Programa.
b) Acceptar aquest Programa com alternativa assistencial, eficaç i exclusiva, que fa
innecessàries altres prestacions i serveis oferts pel Departament de Benestar Social
envers la gent gran.
c) Aplicar les prestacions econòmiques a la finalitat corresponent.
d) Comunicar a l'ICASS, en el termini de deu dies hàbils, els canvis de
circumstàncies familiars o econòmiques que puguin produir la modificació, la
suspensió o l'extinció de l'ajut econòmic.
e) Permetre que l'ICASS efectuï les comprovacions que calgui per tal d'assegurar el
compliment de les condicions establertes per ser beneficiari.
--6 Rescissió del conveni
El present conveni d'atenció familiar es podrà rescindir per renúncia voluntària de la
persona gran o del seu representant legal i per totes les causes d'extinció de l'ajut
econòmic que figuren a les disposicions reguladores del programa.
--7 Interpretació
Les diferències que puguin sorgir en la interpretació d'aquest conveni les resoldrà
l'ICASS, sense que això suposi renúncia al dret de petició davant la jurisdicció
corresponent.
I perquè així consti i tingui els efectes declarats, se signa per triplicat a un sol efecte
en la data i el lloc indicats a l'encapçalament.
Persona gran beneficiària principal o representant legal

Familiar responsable de la persona gran
Subdirector/a general d'Atenció i Promoció de les Persones Grans
(99.020.021)

