BASES D’AJUTS BEQUES PER L’ANY 2020 (IRPF)
BEQUES TERÀPIA PER A L’ ALZHEIMER

Atès que la Generalitat va publicar ORDRE TSF/178/2019, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que
han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès
general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les
comunitats autònomes, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(DOGC núm. 7976 publicat el 08/10/2019).
Atès que la Generalitat va publicar RESOLUCIÓ TSF/2582/2019, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès
general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les
comunitats autònomes, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ref.
BDNS 476589).(DOGC núm. 7979 publicat el 11/10/2019)
Atès que la Generalitat de Catalunya, el director de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
en data 17 de març de 2020, proposa la resolució definitiva de l’esmentada convocatòria, en la qual va atorgar
un ajut a l’Associació, amb l’objectiu principal de facilitar l’atenció de forma integral a les persones amb
Alzheimer i altres trastorns neurocognitius a través de teràpies no farmacològiques que incideixen en la seva
qualitat de vida i la dels seus cuidadors i cuidadores, per tal de que romanguin a la seva llar i dins el nucli familiar.
Conforme a l'acord adoptat per la Junta Directiva de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius
Reus i Baix Camp de data 2 de juliol de 2020, per la qual l’Associació aprova aquestes Bases de les BEQUES
anomenades TERÀPIA PER L’ALZHEIMER i decideix destinar, per l’any 2020, un import de 99.100 euros,
corresponents la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, a la finalitat de facilitar l’accés de les
persones amb Alzheimer o altres trastorns neurocognitius a les teràpies no farmacològiques del Centre
d’estimulació cognitiva i la Unitat de la Memòria, així com altres serveis que allí s’hi realitzen.
Per tot l’exposat, la Junta Directiva de l’Associació convoca la subvenció que d'ara endavant es detalla.
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BASES

1.- Objecte, condicions y finalitat de la concessió de la beques
La subvenció concedida tindrà per objecte el reconeixement de beques econòmiques als serveis objecte de
prestació per part de l'Associació en les condicions i termes que d'ara endavant s'indiquen. La concessió de la
mateixa vindrà condicionada al compliment de quants requisits s'exigeixin i amb els límits temporals d'execució
i d'import que en tot moment acordi l'associació i sempre condicionats al fet que per les administracions
públiques no es modifiqui o revoquin quantes ajudes s'adjudiquin a tal fi.
En el cas que calgui, per la modificació de les condicions o forma d'adjudicació de la subvenció, els afavorits per
la mateixa s'obliguen a lliurar i acreditar quants requisits i documentació sigui precisa amb la finalitat de
mantenir la mateixa. A tal fi, la sol·licitud i en la seva adjudicació comporta l'expressa acceptació de posterior
pèrdua per al cas de no complir amb aquelles condicions que hagin pogut ser objecte de modificació.
2.- Línies de beques, requisits i imports
Les línies y requisits de subvencions aquí regulades són les següents:
2.1. Places de jornada completa becades
- Objecte de subvenció:
Subvencionar parcialment 40 places de jornada completa del Centre terapèutic d’estimulació cognitiva i La
Unitat de Memòria, respectant el seu calendari d’obertura. En cas d’alta al servei, la incorporació efectiva de la
persona usuària al Centre es durà a terme seguint el programa d’adaptació proposat per l’Associació.
Per un costat, s’atorgaran 30 places subvencionables al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer: 10 places de
la modalitat D6, els quals corresponen al servei de jornada completa de dilluns a dissabte; 10 places de la
modalitat D5, els quals corresponen al servei de jornada completa de dilluns a divendres i 10 places de la
modalitat D3 els quals corresponen al servei de jornada completa de dimarts, dijous i dissabte.
Per l’altre costat, s’atorgaran 10 places subvencionables al Servei de La Unitat d’estimulació Cognitiva de la
Unitat de Memòria tipus UEC3, les quals corresponen al servei en horari de 10.00h a 13.00h de dilluns, dimecres
i divendres.
La finalitat d’aquest ajut és facilitar l’accés al Centre a les persones amb situació econòmica vulnerable, i
d’aquesta manera, garantir que poden gaudir de les teràpies necessàries per a la convivència amb la seva
malaltia.
- Requisits per a l'adjudicació:
a) Ser una persona usuària del Centre diürn terapèutic i La Unitat de Memòria o donar-se d’alta al Centre en
els següents 15 dies de la resolució de la seva sol·licitud de beca. La incorporació efectiva de la persona usuària
al Centre es durà a terme seguint el programa d’adaptació proposat per l’Associació.
b) La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a
18.000 euros bruts.
c) Presentar un trastorn neurocognitiu o deteriorament cognitiu.
d) Disposar del reconeixement de situació de dependència o sol·licitar-la a la Generalitat de Catalunya en un
termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta beca.

- Import subvencionat:
L'import d'aquesta ajuda és de 350 euros mensuals per a les places D6, 300 euros mensuals per a les places D5,
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175 euros mensuals per a les places D3 i de 100 euros mensuals per a les places UEC3.
Aquesta beca s’aplicarà a partir de la primera quota després de la seva sol·licitud i fins la darrera mensualitat
de l’any 2020, corresponent al mes de desembre. L’import de la beca serà restat de la tarifa habitual del Centre
i ja no serà carregat a la quota mensual.

2.2. Ajuts al transport adaptat
- Objecte de la beca:
El Centre posa a disposició de les persones usuàries del Centre Terapèutic d’estimulació cognitiva i La Unitat de
Memòria un servei de transport adaptat. Aquesta línia d’ajuts s’ha valorat de forma prioritària degut a la
situació de crisi sanitària esdevinguda pel COVID-19 a raó del col·lectiu de risc al que es dona servei. La finalitat
d’aquest ajut és facilitar l’accés segur al Centre.
Aquest transport s’organitzarà de tal manera que es puguin cobrir diferents àmbits territorials: àrea de Reus,
àrea de Tarragona, àrea de costa i àrea interior. Així mateix, el transport s’efectuarà en uns horaris compatibles
amb l’horari del programa terapèutic del Centre.
L’Associació becarà fins un màxim de 4 rutes que recorrin les àrees definides amb una distància de 25 km
aproximadament. A nivell orientatiu, aquest radi es dibuixa amb les poblacions de Valls, Els Pallaresos,
Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudecols, Alforja, La Selva del Camp i Alcover. Cada
vehicle haurà de portar un mínim de 4 persones usuàries.
El servei de transport adaptat serà portat a terme per una empresa externa, en el moment actual és l’empresa
IVEMON AMBULÀNCIES EGARA S.L. Les rutes definitives del transport i els horaris es configuraran un cop el
Centre hagi rebut un nombre peticions significatives, les quals s’avaluaran per ordre d’entrada i per idoneïtat
en la ruta proposada pel Centre.
Les rutes es definiran amb el criteri únic i exclusiu del Centre. Segons la demanda podrà redefinir les àrees i
rutes, fins i tot, anul·lar alguna àrea si l’afluència és baixa i reforçar una altra. En el cas que alguna sol·licitud
quedi fora de la ruta dissenyada, quedarà exclosa de l’ajut i el Centre no tindrà l’obligació de prestar el servei.
- Requisits per a l'adjudicació:
a) Ser una persona usuària del Centre Terapèutic d’estimulació cognitiva i La Unitat de Memòria. La
incorporació efectiva de la persona usuària al Centre es durà a terme seguint el programa d’adaptació proposat
per l’Associació.
b) Que el domicili de recollida i retorn de la persona usuària coincideixi i estigui dins d’un radi de 25 km
aproximadament.
- Import becat:
La línia d’ajut al transport adaptat és un copagament entre les persones usuàries i l’Associació. La persona
usuària haurà de cofinançar el transport amb una quota reduïda de 100 euros mensuals. La resta del l’import
del cost del transport adaptat serà becat i a càrrec de l’Associació. Aquesta beca s’aplicarà a partir de la primera
quota després de la seva sol·licitud i fins la darrera mensualitat de l’any 2020, corresponent al transport del
mes de desembre. L’import becat serà restat de la tarifa habitual del transport i ja no serà carregat a la quota
mensual.
La concessió d'aquesta beca queda condicionada en tot moment al correcte compliment de les condicions de
prestació del propi servei de transport.
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NOTA: Respecte a la línia de transport es farà amb efecte retroactiu des de la re-incorporació al centre dels
usuaris. A excepció del mes de juny que seran 50€.

2.3. Beques de menjador
- Objecte de la beca:
S’atorgaran fins a 5 beques de menjador a persones usuàries del Centre diürn. Consistirà en el servei de
menjador habitual del Centre diürn, tan pel què fa a l’àpat de dinar com l’assistència dels professionals.
La finalitat d’aquesta beca és garantir un àpat saludable al dia, cobrint les necessitats nutritives bàsiques, per
aquelles persones usuàries amb situació més vulnerable.
- Requisits per a l'adjudicació:
a) Ser una persona usuària del Centre diürn terapèutic en una modalitat que no inclogui el servei de menjador
o donar-se d’alta al Centre en els següents 15 dies de la resolució d’aquesta beca en una d’aquestes modalitats.
b) Presentar un trastorn neurocognitiu o deteriorament cognitiu.
c) Disposar del reconeixement de situació de dependència o sol·licitar-la a la Generalitat de Catalunya en un
termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta beca.
d) La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a
18.000 euros bruts.
d) La persona usuària ha de viure en situació de soledat o acreditar alguna d’aquestes circumstàncies:
- Viure sola, sense cònjuge, parella, familiars o persona que assumeixi la seva cura.
- Conviure amb un familiar, però que aquest tingui una edat igual o superior a 80 anys.
- Conviure amb un familiar, però que aquest presenti una situació reconeguda de dependència o discapacitat.
e) En cas que la persona usuària faci servir la beca de transport del Centre i per raó de les rutes hagi d’adequar
el seu horari al de les rutes de transport, es valorarà l’atorgament d’aquest ajut, sempre i quan compleixi tots
els requisits exceptuant la condició “d” d’aquest apartat.
La línia de beques de menjador és incompatible amb la línia de places becades. La línia de beques de menjador
és compatible amb la línia de transport.

3.- Documentació
Les beques s’han de sol·licitar aportant la documentació comuna a les tres línies de beques i la documentació
específica que correspongui, segon la beca que es vulgui sol·licitar. Les beques s’han de sol·licitar aportant la
documentació corresponent. Els models normalitzats els podreu disposar en paper a la recepció del Centre o
es podran descarregar de la pàgina web www.alzheimer-reus.org o es podran demanar al correu electrònic
info@alzheimer-reus.org
3.1.- Documentació comuna en les tres línies de beques:
a) Model normalitzat de sol·licitud -ANNEX 1 –
d) Fotocòpia del DNI de la persona usuària que vol gaudir de la beca.
3.2.- Documentació específica per sol·licitar la línia de places becades:
a) La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a
18.000 euros bruts, a través de la presentació de la declaració de l'IRPF de l’any 2019, o les dades fiscals any
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2019. Si s’escau, el Centre ajudarà a l’interessat a través de col·laboracions externes per a l’obtenció d’aquesta
informació.
b) Diagnòstic d’un trastorn neurocognitiu o deteriorament cognitiu. En el cas de no disposar encara d’un
diagnòstic formal, es pot sol·licitar al Centre una valoració neuropsicològica amb els seus professionals. Si és
així, l’interessat haurà de demanar dia i hora al Centre per a la realització del test trucant al telèfon 977.317.603
o enviar un correu electrònic a info@alzheimer-reus.org
c) Document acreditatiu del reconeixement de situació de dependència o sol·licitar-la a la Generalitat de
Catalunya en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta
beca. Podeu demanar suport i assessorament al Centre per iniciar aquesta gestió.
3.3.- Documentació específica per sol·licitar la línia de beques al transport adaptat:
No hi ha documentació específica en aquesta línia, només cal presentar la documentació comuna.

3.4.- Documentació específica per sol·licitar la línia de beques de menjador:
a) La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a
18.000 euros bruts, a través de la presentació de la declaració de l'IRPF de l’any 2019, o les dades fiscals any
2019. Si s’escau, el Centre ajudarà a l’interessat a través de col·laboracions externes per a l’obtenció d’aquesta
informació.
b) Acreditar: si viu sol/a; si conviu amb familiar amb edat igual o major a 80 anys; si conviu amb familiar que
presenta situació reconeguda de dependència o discapacitat; si és per raons d’ús del servei de transport

4.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds de beques
Les sol·licituds que es presentin, podran fer-ho a partir del 10 de juny de 2020, finalitzant aquest procés
d'entrada de sol·licituds el 30 de novembre de 2020.
La presentació de sol·licituds es farà preferentment escanejat per correu electrònic a info@alzheimer-reus.org
o presencialment a la recepció del Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i la Unitat de la
Memòria situat a l’avinguda d’Antoni Planàs i Marca, número 13 de Reus.
L’horari de presentació de sol·licituds serà de dilluns a divendres de 9 h a 17 h. Si aquest horari no és compatible
per a algun interessat, caldrà coordinar-se amb el Centre per trobar una solució. Podeu trucar al telèfon
977.317.603 o enviar un correu electrònic a info@alzheimer-reus.org
No s’admetrà cap sol·licitud sense presentar la documentació essencial.

5.- Òrgans competents, tramitació i resolució d’ajuts
L’Òrgan competent per a la resolució i atorgament de les beques és la Junta Directiva de l’Associació Alzheimer
i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp.
La Junta delegarà a la Comissió d’Avaluació d’Ajuts la valoració sobre la idoneïtat dels sol·licitants i el
compliment dels requisits previstos, així com la proposta de resolució dels expedients de sol·licitud de beques.
La Comissió estarà formada per la direcció del Centre, la persona responsable de Treball Social, un membre de
la Fundació Rosa M. Vivar i un membre de la junta directiva de l’Associació.
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La Comissió farà la comprovació de que la sol·licitud reuneix els requisits exigits en aquesta convocatòria i
verificarà que s’aporta la documentació anteriorment referida. La Comissió podrà requerir l'esmena d'errors o
omissions i l’aportació de la documentació prevista, així com qualsevol altra documentació complementària
que sigui necessària per acreditar les circumstàncies del beneficiari. En aquest cas, la comissió farà un
requeriment detallant la documentació a aportar i el termini establert per aportar-la. Si aquesta documentació
no fos aportada dins el termini màxim, se'ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud.
Les sol·licituds seran objecte d'estudi i resolució per estricte ordre de presentació. Les beques s’aniran atorgant
a mesura que siguin resoltes, fins a esgotar el pressupost previst.
La resolució de la línia de beques al transport adaptat es realitzarà quan existeixi un quòrum suficient per a
definir les rutes i sigui viable iniciar-les amb un mínim de persones usuàries. L’atorgament es farà segons un
criteri d’idoneïtat amb les rutes definides i també per ordre de registre d’entrada de la sol·licitud.
Les sol·licituds presentades dins de termini i que es resolguin favorablement, un cop esgotat el pressupost,
formaran part d’una llista d’espera per ordre de registre d’entrada. Si alguna persona beneficiària de les beques
es donés de baixa i alliberés pressupost, aquest romanent podria atorgar-se per odre a les persones que formin
part d’aquesta llista d’espera.
El termini màxim per a la resolució de les beques serà d’un mes a comptar des de la data de registre d’entrada
de la sol·licitud. Excepte per a la línia de beques al transport adaptat, que es resoldrà amb el temps mínim i
indispensable, un cop hi hagi un quòrum suficient per a definir les rutes.
La NOTIFICACIÓ de la resolució serà enviada al llarg de la setmana següent de la resolució, a través del correu
electrònic designat per a notificacions a la sol·licitud. Es signarà posteriorment el document D’ACORD entre
l’Associació i usuari/a-família cuidadora.

Temporalitat
L’atorgament de les beques correspon a l’any 2020. La primera mensualitat pels serveis contractats de l’any
2021 serà amb la tarifa habitual del Centre.
El pagament de les beques està subjecte a l’efectiu cobrament de la subvenció de Generalitat previst en la
Resolució TSF/2582/2019, de 8 d'octubre.

Renúncia
La persona beneficiària podrà renunciar lliurement en qualsevol moment, comunicant a l’Associació amb el
model que serà facilitat a la recepció del Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i la Unitat
de la memòria. En cas de renúncia la persona usuària abonarà el cost del copagament que correspongui.

Resolució de conflictes
Línia places becades i línia menjador: Si la persona beneficiària presenta algun conflicte amb el servei la direcció
del Centre donarà resposta escrita, preferentment per correu electrònic
Línia transport: Si la persona beneficiària presenta algun conflicte amb l’empresa contractada per a realitzar el
servei de transport, el Centre actuarà com a mediador. El Centre donarà resposta escrita, preferentment per
correu electrònic tant a l’empresa com a la persona beneficiària i el seu familiar cuidador o representant
familiar.
En cas de no arribar a un acord es desestimarà la beca concedida.
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Obligacions
Qualsevol línia de beca comptarà amb un acord signat entre l’Associació i familiar cuidador/representant
familiar.
L’àrea de treball social del Centre comunicarà a l’administració la concessió de les beques de les persones que
compten amb PEVS.
Línia places becades: Assistència continuada al Centre. Es tindrà que justificar la no assistència.
Línia menjador: És obligatori fer ús del servei de menjador en l’horari contractat. Es obligatori avisar amb un
dia d’antelació en cas de no assistència. Es tindrà que justificar la no assistència.
Línia transport: És obligació de l’Associació comunicar a l’empresa de transport l’alta en el servei de la persona
usuària, concretar el dia en que comença a ser usuari del servei de transport, concretar l’horari d’entrada i
sortida del centre, determinar la persona representant familiar i el seu telèfon de contacte per a ser el contacte
amb l’empresa de transport.
És obligació de l’Associació comunicar a l’empresa transport adaptat les baixes del servei.
És obligació de l’Associació fer-se càrrec de l’import que correspongui.
És obligació de l’empresa de transport complir els horaris de servei contractat i tenir un tracte en tot moment
correcte. En cas de canvis en el servei per part de l’empresa per alguna causa externa, serà l’empresa
responsable de gestionar la incidència amb la família i donar una solució.
És obligació de la persona representant familiar (familiar cuidador) responsabilitzar-se del seguiment, és a dir,
si un dia la persona usuària no necessita fer ús del servei de transport adaptat per una causa justificada serà la
persona representant familiar (familiar cuidador) qui comunicarà a l’empresa al telèfon 977.348.030 l’anul·lació
del servei, amb una antelació mínima d’un dia.
L’Associació i l’empresa de transport compten amb un conveni, que estarà a disposició de qualsevol persona.

Publicitats de les beques atorgats
La resolució de les beques ajuts figuraran al taulell d’anuncis del Centre amb el número d’expedient.
Es publicaran les bases de les beques i les seves diferents línies al WEB de l’Associació.
Es comunicarà als Mitjans de comunicació la informació sobre aquestes beques amb la finalitat de que arribi al
major número de persones amb trastorn neurocognitiu.

Règim jurídic
Estatuts entitat
Aprovació Junta Directiva
Conveni amb Egara
Resolució IRPF
Reus, 8 de juliol de 2020
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