
 

 
 
 
 
         

 
  
 
 

APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DELS PREUS DE LLOGUER DE MATERIAL DEL 
BANC D’AJUTS TÈCNICS PER A L’ANY 2016.  
 
Vista l’ordenança núm. 3 reguladora de la taxa per a la prestació de teleassistència i banc d’ajuts 
tècnics pels beneficiaris de la comarca del Berguedà. 
 
Vista la necessitat de modificar el preu del matalàs antiescares i de la fiança a dipositar per 
aquest material del banc d’ajuts tècnics del Consell Comarcal. 
 

BAT- BANC D’AJUDES TÈCNIQUES 
 

PREUS DE  LLOGUER DE MATERIAL ANY 2016 
 

TARIFES MENSUALS 2016 
 

Membres 
Família 

Ingressos anuals de 
la unitat familiar de 
convivència (2015) 

Llit elèctric Llit manual Grua Silló de 
Posicionament 

Matalàs 
antiescares 

Cadira de 
bany 

< 7.967,73€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 1 sol membre 
≥ 7.967,74€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
< 10.334,38€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 2 membres 
≥ 10.334,39€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
<12.701,03€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 3 membres 
 ≥12.701,04€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
< 15.067,68€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 4 membres 
≥ 15.067,69€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
<17.434,33€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 5 membres 
≥17.434,34€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
<19.800,98€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 6 membres 
≥19.800,99€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
<22.167,63€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 7 membres 
≥22.167,64€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
<24.534,28€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 8 membres 
≥24.534,29€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
<26.900,93€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 9 membres 
≥26.900,94€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 
<29.267,58€ Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït Gratuït 10 membres o 

més ≥29.267,59€ 12€ 6€ 10€ 6€ 6€ 6€ 

 
 
TAULA ECONÒMICA I TARIFES MENSUALS: 
 
Es comptabilitzen els ingressos de la unitat familiar de convivència, és a dir, totes les persones 
que convisquin en una mateixa llar i tinguin un lligam de consanguinitat o afinitat fins al segon 
grau amb la persona beneficiària. 
Els imports es basen amb l’IRSC – Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, corresponent 
a l’any 2015. L’import específic és el resultat de la suma d’ingressos anuals ponderats en 14 
pagues. (L’IRSC de l’any 2015 és de 569,12€ mensuals i 7.967,73€ anuals). 
 
Les persones beneficiàries del servei, acollides a la llei de dependència i que tinguin aprovada la 
prestació econòmica de cuidador no professional, no tindran dret a la gratuïtat del servei.  
 



 

 
 
 
 
         

 
  
 
FIANÇA DEL MATERIAL 
 
MATERIAL 
 

DIPÒSIT RECUPERACIÓ (50%) LÍMIT 

LLIT ELÈCTRIC 60€ 30€ 
LLIT MANUAL 60€ 30€ 
GRUA 60€ 30€ 
MATALÀS 25€ 25€ 

Import màxim acumulat de 
fiança: 100€ (recuperació 
50%) 

 
En el moment de la recuperació del material es retorna el 50% de la fiança. 
 
 
VALORACIÓ PER ACCEDIR A LA GRATUÏTAT 
 
Presentació de la següent documentació als serveis socials del Consell Comarcal: 
 

- Sol·licitud d’accés a la gratuïtat 
- Certificat de convivència  
- Justificants dels ingressos de la unitat familiar de convivència: 

Declaració de la renda de l’exercici anterior, o en el seu defecte, certificats d’ingressos 
nets procedents del treball, certificats de pensions o prestacions... 

- Còpia de l’acord de PIA (programa individual d’atenció) 
 
La gratuïtat només dóna dret a l’exempció de les tarifes mensuals del material prestat. La fiança 
s’ha de pagar obligatòriament, i es recupera el 50% al retornar el material. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents el text refós de l’Ordenança 
núm. 3 reguladora de la taxa per a la prestació de teleassistència i banc d’ajuts tècnics. 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal l’anterior acord provisional, 
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
  
 


