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CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
ANUNCI 11604
Sobre l’aprovació definitiva del reglament regulador del serveid’atenció domiciliaria del Consell Comarcal del Solsonès

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 16de setembre de 2011, va aprovar inicialment el Reglamentregulador del servei d’atenció domiciliaria del Consell Comarcaldel Solsonès.
L’anunci d’aprovació inicial d’aquest acord pel ConsellComarcal del Solsonès va ser publicat en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Lleida núm. 139 de 1/10/2011, en el Diari Oficialde la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5976 de3/10/2011, en el diari regió 7 de 30/09/2011 i en el taulelld’anuncis del Consell Comarcal del Solsonès. En execució del’acord d’aprovació inicial, finalitzat el període d’exposiciópública i sense que s’hagin presentat reclamacions, suggerimentsni al·legacions, ha esdevingut definitiva l’esmentada aprovació,per la qual cosa es fa públic per al general coneixement.

Reglament regulador del servei d’atenció domiciliària delConsell Comarcal del Solsonès
TÍTOL 1Disposicions generals

Article 1. ObjecteEl present reglament té per objecte regular el Servei d’AtencióDomiciliària del Consell Comarcal del Solsonès.
Article 2. Marc normatiu del serveis socialsEls serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Serveid’Atenció Domiciliària, són una competència de l’administraciólocal, la qual és obligatòria per a municipis de més 20.000habitants i per els consells comarcals que han de donar servei alsmunicipis de menys de 20.000 habitants.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials a l’art. 31,estableix les competències que corresponen als municipis iexplicita que les comarques supleixen els municipis de menys devint mil habitants en la titularitat de les competències pròpiesdels serveis socials bàsics, sempre que aquests municipis noestiguin en condicions d’assumir directament omancomunadament. Altrament, i pel que fa a l’organitzacióterritorial, a l’art. 34 estableix que les àrees bàsiques de serveissocials són la unitat primària de l’atenció social a efectes de laprestació dels serveis socials bàsics, determinant que s’organitzasobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com abase el municipi, o que ha d’agrupar els municipis de menys devint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarcao a l’ens associatiu creat especialment per aquesta activitat.
El Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprovael text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,preveu en el seu article 26, en els seus dos apartats, els principisde prestació de serveis especificant que els consells comarcalshan de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial esduguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis,les activitats i les prestacions que, d’acord amb els articles 66 i67 de l’esmentat Decret, son competència local. També diul’article 28 de la Llei comarcal, en els seus apartats 1.b i 1.d, quea les comarques els correspon la cooperació amb els municipisper a la realització d’obres, activitats i serveis municipals, iespecialment en l’establiment de nous serveis necessaris peldesenvolupament del territori.
Per altra banda, la llei estatal 39/2006 de 14 de desembre, depromoció de l’autonomia personal i atenció a les persones ensituació de dependència estableix en el seu catàleg de serveis, elservei d’ajuda a domicili com un servei de prevenció de ladependència i de promoció de l’autonomia personal.
És donant compliment a la legislació vigent i mitjançant elpresent Reglament que el Consell Comarcal del Solsonès regulala gestió directa i indirecta del Servei públic d’atenció

domiciliària (SAD) i del servei de les tecnologies de suport icura.
També cal tenir en compte el Contracte Programa 2008-2011 pera la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departamentde Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Solsonès,en matèria de serveis socials i altres programes relatius albenestar social i les successives pròrrogues signades entreambdós administracions.
Article 3. Definició del ServeiEl servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat icoordinat d’accions, prestacions i tecnologia adequada que esrealitza en el domicili de la persona o el seu entorn, oferint unaatenció integral a persones i/o unitats de convivència que tenendificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu mediquotidià.
Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant unpla individualitzat d’atenció.
El servei d’atenció domiciliària compren el servei de ajuda adomicili i el servei de les tecnologies de suport i cura. Lesprestacions resten definides a la Cartera de Serveis Socialsaprovada per als anys 2010-2011, la qual s’actualitzaperiòdicament (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel quals’aprova la Cartera de Serveis 2010-2011).
Article 4. Persones destinatàries1) Persones i/o unitats de convivència en situació de risc social iamb dificultats d’adaptació social (problemes d’organització dela llar, atenció a les persones que formen part de la unitat deconvivència i de relació amb l’entorn per manca d’hàbits od’habilitats)
a) Manca de capacitat o hàbits per l’autocura i en la relació ambl’entorn
b) Manca de capacitat o hàbits per l’organització de la llar,familiar i per l’atenció als membres de la família, especialmentdels infants i altres persones en situació de vulnerabilitat
2) Persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomiapersonal o en situació de dependència, que es troben, per motiusfísics, psíquics o socials, amb dificultat per poder realitzar lestasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequatdesenvolupament personal i familiar. Especialment persones que:
a) Viuen soles i no tenen suport social i/ o familiar permanent peratendre les seves necessitats bàsiques, socials i comunitàries
b) Viuen amb altres persones que no poden atendre les sevesnecessitats bàsiques, socials i comunitàries o bé és necessaridonar suport al cuidadors no professionals
Article 5. ObjectiusLa finalitat del servei és promoure una millor qualitat de vidadels ciutadans i ciutadanes del Solsonès, potenciant la sevaautonomia personal i unes condicions adients de convivència enel seu propi entorn familiar i socio comunitari, per a:
• Donar suport a persones i/o famílies amb dificultats perafrontar les responsabilitats de la vida diària, afavorint eldesenvolupament de les capacitats personals.
• Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia donant suportper a realitzar les activitats de la vida diària i/o mantenir l’entorndomèstic en condicions adequades d’habitabilitat.
• Potenciar l’autonomia personal i familiar per a la integració enl’entorn habitual tot promovent la seva participació.
• Donar suport a les persones cuidadores no professionals defamiliars en situació de dependència, especialment a aquellesamb sobrecàrrega emocional.
• Ser element de detecció de situacions de necessitat, denegligència o maltractament requerint altres intervencionssocials o d’altres àmbits.
Article 6. Característiques del serveiEls serveis d’atenció domiciliària tenen les característiquessegüents:
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a) Públic, la seva titularitat correspon a les administracionspúbliques de Catalunya, d’acord amb al Títol III de Règimcompetencial i organitzatiu de la llei 12/2007 de Serveis Socials
b) Universal, s’adrecen al conjunt de la població en condicionsd’igualtat, equitat i justícia redistributiva
c) Integral, donen una resposta a les necessitats personals ifamiliars
d) Polivalent, donar resposta integral a les necessitats personals ifamiliars, considerant conjuntament els aspectes relatius a laprevenció, l’atenció, la promoció i la inserció
e) Normalitzador, afavoreix la inserció de les persones en el seuentorn habitual, utilitzant els recursos normalitzats existents,sempre que sigui possible
f) Domiciliari, es realitza preferentment en el domicili de lespersones i és complementari a la xarxa familiar i a altres xarxesinformals de suport personal i social
g) Integrador, facilitant la relació de les persones i/o unitats deconvivència amb la seva xarxa social
h) Preventiu, per evitar situacions de risc social o dedeteriorament de la persona
i) Temporal, la duració del servei es manté fins l’assoliment delsobjectius fixats en el pla d’atenció individual, familiar oconvivencial
j) Educatiu, afavoreix l’adquisició i desenvolupament de lescapacitats i habilitats de la persona promovent la presa dedecisions
k) Professional, es presta per personal qualificat
l) Complementaris a la xarxa familiar i a d’altres xarxes noprofessionals de suport personal i social
m) Assistencial, per atendre i donar suport a les activitatsbàsiques de la vida diària
Article 7. Cartera de Serveis d’atenció a domiciliEl servei d’atenció a domicili és un conjunt organitzat i coordinatd’accions, prestacions que es realitzen a la llar de la persona,oferint una atenció integral i personalitzada a persones i unitatsde convivència que tenen dificultats per romandre odesenvolupar-se en el seu medi quotidià.
Aquest conjunt de prestacions es realitza mitjançant personalqualificat i supervisat, amb l’objectiu de millorar la qualitat devida de persones i/o unitats de convivència, proporcionantatencions preventives, assistencials, socioeducatives irehabilitadores en el seu entorn habitual.
El Servei d’atenció a domicili s’estructura en una Cartera deServeis que es divideix en servei bàsic, serveis complementaris iserveis de les tecnologies de suport i cura.
El Consell Comarcal del Solsonès anualment anirà concretantl’abast dels serveis a prestar.
7.1. Servei bàsic d’atenció a domiciliEl servei bàsic d’atenció a domicili és el conjunt d’actuacionsque configuren el nivell mínim d’atenció a la persona que espresta en el seu domicili. Tenen caràcter assistencial, preventiu,socioeducatiu per persones i nuclis familiars, així com de suporta les persones cuidadores no professionals. Està contingut dinsdel pla d’atenció social individual i compren les actuacionssegüents:
- actuacions de caràcter personal
- actuacions de caràcter domèstic
- actuacions de suport a altres persones cuidadores noprofessionals
7.1.1. Actuacions de caràcter personalSón activitats i tasques que fonamentalment recauen sobre lespersones usuàries, i s’adrecen a promoure i mantenir la sevaautonomia personal, a fomentar hàbits adequats de conducta iadquirir habilitats bàsiques per el desenvolupament personal enel domicili i en la seva relació amb la comunitat.

• Atenció personal: Higiene i cura personal, alimentació, suportal seguiment mèdic i presa de la medicació, mobilitzacions,acompanyaments fora del domicili, suport emocional, suportadministratiu i de l’economia domèstica
• Aprenentatge d’hàbits: afavorir l’auto cura personal, demanteniment de la llar, de socialització, de suport en tasquesd’atenció i cura a menors, seguiment escolar, pautes d’higiene,alimentació i en general tots aquells que fomentin eldesenvolupament i autonomia personal.
7.1.2. Actuacions de caràcter domèsticSón activitats i tasques adreçades fonamentalment a la cura de lallar com a suport a l’autonomia personal i de la unitat deconvivència com són:
• Preparació del menjar en el domicili
• Compres domèstiques a càrrec de la persona usuària
• Rentat i cura de la roba en el domicili
• Neteja de la llar
• Neteja de xoc
• Petits manteniments: canvi de bombetes, ampolles de butà...
• Altres recollides en el pla d’atenció social individual
7.1.3. Actuacions de suport a les persones cuidadores noprofessionals.Constitueixen la xarxa natural d’atenció a les personesbeneficiaries del servei. Són activitats adreçades a millorar lescapacitats de cura, així com prevenir situacions d’esgotamentemocional com són: assessorament, suport tècnic en la utilitzacióde tècniques i eines d’atenció a la persona, suport emocional.
7.2. Serveis complementaris d’ajuda a domicili.Els serveis complementaris d’ajuda a domicili, estan formats perun conjunt d’activitats de segon nivell que poden prestar-se ambcaràcter puntual o continuat per empreses i/o professionals. Cadaany es determinarà quins d’aquest serveis s’incorporen o estreuen de la cartera de Serveis del SAD i les condicions d’accés.
Aquests serveis complementaris poden ser:
• Bugaderia externa: servei que ofereix el rentat de roba a usuarisque, per diferents motius, no poden disposar de rentadora imitjans propis per fer-ho al seu domicili.
• Servei de menjar a domicili: servei que facilita a domicili àpatsdiaris per garantir la cobertura de les necessitats nutricionals isanitàries de les persones beneficiàries.
• Arranjaments pel condicionament de la llar: servei orientat amillorar l’habitabilitat i la seguretat a partir de la reparació ipetites obres no estructurals dels habitatges de les personesbeneficiaries.
• Ajudes tècniques per a l’autonomia personal: servei orientat ala realització d’adaptacions al domicili de persones ambdificultats per realitzar les activitats bàsiques de la vidaquotidiana d’una forma autònoma.
• Activitats de manteniment de les funcions físiques i motores dela persona
• Altres recollits en el Pla d’atenció individual, familiar oconvivencial
7. 3 Xecs serveiEs tracta d’una prestació que prenen contribuir aldesenvolupament de tot el sector dels serveis domiciliaris i desuport a les famílies. A partir del reconeixement de quinespersones el poden utilitzar, s’ofereixen uns vals descompteanomenats xec servei que tenen per objectiu l’obtenció delsserveis bàsics i d’alguns serveis complementaris d’atenciódomiciliària en empreses privades del sector:
• Xec servei per atenció a la llar
• Xec servei per atenció personal
• Xec servei per àpats a domicili
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7.4 Servei de les tecnologies de suport i curaEl Servei de les tecnologies de suport i cura, més conegut com aservei de telealarma i teleassistència, es presta durant les vint-i-quatre hores del dia al domicili mateix de les personesbeneficiàries que no reben serveis d’atenció residencial.
Consisteix en la instal·lació d’un aparell molt senzill a l’habitatgede la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat,connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora,amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència simplementprement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es potestablir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.
Des de la central receptora, uns/es professionals atenen laconsulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació:localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar aldomicili de la persona usuària una unitat mòbil, activar altresserveis d’urgència (061, Bombers, Policia local...), etc.
Aquest servei té diferents modalitats:
• Telealarma: la persona usuària avisa només quan té algunadificultat o urgència.
• Teleassistència: la persona usuària diàriament ha d’avisar almatí i a la nit; si no ho fa, s’activa automàticament l’alarma.
• Sistema intel·ligent de monitorització d’alertes personals(SIMAP) que es dirigeix, especialment, a les persones ambdeteriorament cognitiu lleu o moderat i a les seves famílies icuidadors.
• Altres sistemes. Caldrà anar introduint nous serveis tecnològicsi de suport que ajudin a mantenir les persones al seu domicili.
Donades les característiques de la majoria de municipis delSolsonès, dispersió dels habitants en masies aïllades, caldràcercar un sistema de servei bàsic que s’adapti millor a lesnecessitats d’aquestes persones i tingui un radi de cobertura mésgran que el propi habitatge.
7.5 Actuacions excloses del Servei d’Atenció a domicili:
• Atenció directa a membres de la família o persones conviventsque no es considerin persones destinatàries del servei.
• Atenció domèstica que afavoreixi directament a altres personesque visquin al domicili i que no estiguin subjectes al plad’atenció social individual.
• Actuacions de caràcter sanitari que requereixin una formacióespecífica del personal que les realitza.
• Totes aquelles actuacions i tasques no previstes en el Plad’atenció social individual.

TÍTOL 2Drets i deures
El Consell Comarcal del Solsonès i les entitats externesprestadores del servei d’atenció domiciliària hauran d’orientar laseva activitat de manera que es garanteixi l’exercici dels dretsfonamentals i les llibertats públiques, i especialment la dignitatde les persones, el seu benestar i el respecte a la seva autonomiai intimitat.
El Consell Comarcal del Solsonès, com administració públicavetllarà, per l’efectivitat dels drets i deures dels destinataris delservei d’atenció domiciliària.
Art 8. Drets de les persones destinatàriesa) Dret a la seva intimitat d’acord amb la seva situació icaracterístiques, al respecte a les seves eleccions, així com a laseva privacitat
b) Dret a accedir i gaudir el servei en condicions d’igualtat ambles altres persones, sense cap discriminació en el tractament perraó de lloc de naixement, ètnia, gènere, orientació sexual, estatcivil, situació familiar, edat, discapacitat, religió, ideologia oaltres condicions o circumstàncies personals o socials
c) Dret a una informació veraç, suficient, entenedora i adequadaa les seves necessitats sobre els serveis d’atenció domiciliària
d) Dret a rebre informació dels criteris d’adjudicació i les

prioritats d’atenció dels serveis d’atenció domiciliària. Lespersones menors d’edat o persones incapacitades han de sertambé informades tenint en compte el grau de comprensió i hande ser escoltades i es tindrà en consideració la seva opinió
e) Dret a la participació en el procés d’avaluació i a escollirlliurement el tipus de mesures entre les opcions que els siguinpresentades i també a participar en la presa de decisions sobre elprocés d’intervenció que s’acordi
f) Dret a rebre per escrit i en llenguatge entenedor, la valoracióde la seva situació personal i familiar
g) Dret a disposar d’un pla d’atenció social individual, dins delsterminis que estableixi la normativa de referència
h) Dret a rebre voluntàriament el servei. Qualsevol intervenció enel domicili requereix el consentiment específic i lliure de lespersones destinatàries del servei o la del seu representant legal
i) La confidencialitat de les dades i de les informacions queconstin en llurs expedients, d’acord amb la legislació deprotecció de dades de caràcter personal
j) Dret a rebre una atenció personal integral i continuada,adequada a les seves necessitats, d’acord amb les prestacions dela cartera de serveis d’atenció domiciliària
k) Dret a tenir assignat un/a professional de referència que siguil’/la interlocutor/a principal i asseguri la coherència, lacoordinació amb altres sistemes de benestar, la globalitat delprocés d’atenció i a canviar, si s’escau, de professional dereferència d’acord amb les possibilitats de l’àrea bàsica deserveis socials
l) Renunciar a les prestacions i als serveis concedits, llevat que larenúncia afecti els interessos dels menors d’edat o de personesincapacitades o presumptament incapaces
m) Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricciófísica o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió,llevat que existeixi perill imminent per a la seguretat física de lapersona o de terceres persones. En aquest darrer cas, lesactuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment al’expedient assistencial i han de ser comunicades al MinisteriFiscal
n) Dret a presentar suggeriments, a ser informat/ada i a rebrecontesta dins del període establert
o) Dret a disposar dels ajuts i els suports necessaris per acomprendre la informació que els sigui donada, si tenendificultats derivades del desconeixement de la llengua, o si tenenalguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantirl’exercici de llurs drets i facilitar que puguin participar plenamenten el procés d’informació i de presa de decisions
p) Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir elgaudiment dels drets establerts
q) Dret a conèixer el reglament intern del servei i també els dretsi els deures, que s’hauran d’explicar de manera entenedora iaccessible
r) Dret a conèixer el cost del servei i, si s’escau, a conèixer laseva contraprestació econòmica
Els drets recollits als epígrafs a), b), c), h), i), j), o), p), r), seranigualment exigibles als operadors del servei de caràcter privat.
Article 9. Deures de les persones destinatàriesa) Deure de facilitar les dades personals i familiars verídiques ide presentar els documents fidedignes que siguin imprescindiblesper a la valoració i l’atenció a la seva situació
b) Deure de complir els acords relacionats amb el serveid’atenció domiciliària i seguir el pla d’atenció social individuald’atenció social i les orientacions del personal professional icomprometre’s a participar activament en el procés
c) Deure de comunicar els canvis que es produeixin en la sevasituació personal, familiar o econòmica
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d) Deure a destinar les prestacions rebudes a la finalitat per a lesquals han estat concedides
e) Deure de retornar els diners rebuts indegudament
f) Deure de participar en el cost del servei en les condicions quenormativament s’estableixin
g) Deure d’observar una conducta basada en el respecte mutu, latolerància i col·laboració
h) Deure de respectar la dignitat i els drets del personal delsserveis d’atenció domiciliària com a persones i com atreballadors i d’atendre les seves indicacions
i) Deure de complir les normes i procediments del serveid’atenció domiciliària
Tots aquests epígrafs hauran d’estar establerts al contracteassistencial signat per l’usuari.
Els deures recollits als epígrafs g), h), i i) seran igualmentexigibles a les persones beneficiàries del servei de caràcterprivat, sens prejudici d’altres deures que puguin ser exigits pelsdiferents operadors del servei.

TÍTOL IIIOrganització del servei d’atenció domiciliària
Article 10. Accés a la cartera de serveis d’atenció a domiciliL’accés a la Cartera de Serveis d’Atenció a Domicili es realitza através dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal delSolsonès, en condicions d’igualtat i tenint en compte lesnecessitats de les persones, d’acord amb el que disposa la Llei12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i la Llei 39/2006 dePromoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
L’accés al servei es podrà efectuar de la forma següent:1. Per sol·licitud de la pròpia persona interessada o del seurepresentant legal.
2. D’ofici dels serveis socials bàsics quan hagin detectat unasituació personal o familiar que requereixi la prestació d’aquestservei, per una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans oper denúncia, garantint el dret de les persones i respectant la sevavoluntat.
3. Com a resultat de la sol·licitud de la persona interessada o delseu representant legal d’acord amb els drets i prestacions que liatorga la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal iatenció a la dependència.
Article 11. Requisits d’accés a la Cartera de Serveis d’Atenció aDomiciliPer tenir dret a la Cartera de Serveis d’Atenció a Domicili vigenten cada moment les persones beneficiàries han de reunir elsrequisits següents:
- Estar empadronades i residir en qualsevol municipi de lacomarca del Solsonès.
- Tenir el perfil definit per a cadascuna de les modalitatsd’atenció.
- Acceptar lliurament i voluntàriament el servei.
- Que el domicili reuneixi unes condicions mínimesd’habitabilitat i salubritat.
- Per als serveis complementaris com per exemple els àpats adomicili caldrà estar empadronat i viure en un municipi on espresti el servei.
11.1 Requisits per accedir als Serveis Bàsics d’Atenció aDomicili. Per accedir als serveis bàsics d’atenció a domicili, lespersones beneficiàries han de trobar-se en situació de risc socialo de dependència, segons els criteris següents:
Situacions de risc social (SAD SOCIAL)
• Menors en risc per negligència, abandonament, inadaptació,etc...
• Dificultats per d’integració en el medi social
• Estrès addicional del cuidador o cuidadora per la cura delmenor o persona amb dependència.

• Persones fràgils amb xarxa de suport insuficient o sense xarxade suport.
• Persones en situació de dependència funcional temporal perraons de salut, amb xarxa de suport insuficient o sense xarxa desuport.
• Risc de negligència i/o claudicació de la xarxa de suport
• Persones amb manca d’autonomia personal i/o dependents queno tenen reconeguda la situació de dependència segons estableixla llei 39/2006 del 14 de desembre per no arribar al grau mínimque estableix la llei.
• Qualsevol situació que els tècnics dels Serveis Socials Bàsicsvalorin de risc social.
Situació de dependència (SAD DEPENDÊNCIA)Tenir reconeguda la situació de dependència del LAPAD i haverestat prescrit el servei en virtut de resolució aprovatòria delPrograma Individual d’Atenció, d’acord amb allò establert a laLlei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’AutonomiaPersonal i Atenció a les persones en situació de Dependència,amb la intensitat i terminis establerts en aquesta normativa.
Per determinar la situació de risc social per problemes de salut odependència de les persones que no tinguin la valoració de laLAPAD, el/la treballadora social de referència aplicarà lavaloració de l’annex 1: Instrument de Valoració Social de laDependència que valora l’àrea funcional (dificultats per atendreles activitats de la vida diària i les capacitats motrius), l’àreacognitiva i emocional (capacitat d’autosuficiència per prendredecisions, organitzar-se i valorar la capacitat de resolució deproblemes) i l’àrea de situació de risc (conèixer si existeix suportfamiliar i social, la situació de l’habitatge, relacions socials i lesrelacions amb l’entorn).
En els casos de famílies amb fills menors d’edat amb situació derisc o dificultat no s’utilitzarà l’aplicació de les escales dedependència ja que normalment l’objectiu de la intervenció ésmés pedagògic i preventiu. La valoració la farà l’equip de serveissocials que sigui referent del cas.
Un cop valorats els requisits d’accés caldrà valorar la capacitateconòmica de la persona o persones beneficiàres del SAD Socialo del SAD dependència i calcular si el servei es prestaràgratuïtament, si hi haurà copagament o bé si poden accedir,mitjançant el xec servei, a empreses privades del sector. VeureAnnex 2. Valoració de la capacitat econòmica de les persones ofamílies usuàries de la cartera de Serveis d’Atenció a Domicili
11. 2 Requisits per accedir als Servei de les tecnologies de Suporti Cura.
Situació de risc social
• Persona majors de 65 anys o més que viu sola i té problemes desalut.
• Unitats de dos o més persones grans amb problemes de salut.
• Persona gran fràgil que tot i viure en família passa gran part deldia sola.
• Qualsevol situació que els tècnics dels Serveis Socials Bàsicsvalorin de risc social.
Situació de dependènciaTenir reconeguda la situació de dependència i haver estat prescritel servei en virtut de resolució aprovatòria del ProgramaIndividual d’Atenció, d’acord amb allò establert a la Llei39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’AutonomiaPersonal i Atenció a les persones en situació de Dependència,amb la intensitat i terminis establerts en aquesta normativa.
Un cop valorats els requisits d’accés caldrà valorar la capacitateconòmica de la persona o persones beneficiares d’aquest serveii calcular si el servei es presta gratuïtament o bé si hi hauràcopagament. Veure Annex 2. Valoració de la capacitat econòmicade les persones o famílies usuàries de la cartera de Serveisd’Atenció a Domicili.
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11. 3 Requisits per accedir al Programa Xec Servei.Xec Servei d’Atenció a la llar:
• Persones majors de 70 anys que viuen soles
• Persones majors de 70 anys que viuen amb majors de 65 anys
• Persones majors de 70 anys que viuen amb persones ambcertificat de disminució o grau de dependència
• Persones amb certificat de disminució o grau de dependència
• Famílies nombroses amb fills menors de 12 anys
• Famílies amb fills menors de 3 anys
• Famílies amb familiars majors de 85 anys.
Xec servei d’atenció personal
• Persones de més de 65 anys que tinguin dificultats per realitzarles activitats bàsiques de la vida diària.
• Persones de menys de 65 anys que tinguin reconegut un grau dedependència o certificat de disminució superior al 33%.
Xec servei d’àpats a domicili
• Persones majors de 65 anys que viuen soles o en parella, que nopoden o els és molt dificultós anar a comprar i elaborar els àpatsper si mateixes.
• Persones menors de 65 anys amb malalties greus, disminució ovaloració de dependència quan tinguin dificultats per anar acomprar i elaborar els àpats per si mateixes.
• Disposar de la valoració d’idoneïtat del treballador socialreferent
• Aquest servei només es podrà prestar als municipis que tinguinempresa subministradora i l’ajuntament vulgui participar-hieconòmicament.
Article 12. Procediment d’accés12.1. Sol·licitudLa persona interessada o el seu representant legal hauran depresentar la sol·licitud d’accés corresponent al servei o serveisque sol·liciti al Registre General d’entrades del Consell Comarcaldel Solsonès, de conformitat amb els models vigents en cadamoment.
La sol·licitud s’haurà de presentar acompanyada dels documentsacreditatius que correspongui i que es detallen a la sol·licitudd’accés, aquests han de permetre valorar les circumstàncieseconòmiques, socials i familiars, i la determinació del perfil pertal d’assignar el servei més adient en les condicions mésadequades conforme s’estableix en aquest reglament.
12.2. Valoració i proposta tècnicaPresentada o detectada la necessitat de prestació del servei, elprofessional de referència -treballador social- realitzarà lavaloració i diagnòstic social per a determinar la idoneïtat de laprestació que hagi sol·licitat de la cartera de Serveis d’Atenció aDomicili
La valoració de la situació de necessitat tindrà en compte lasituació de risc, la situació de dependència, les condicions socialsdel beneficiari, el patrimoni i els ingressos econòmics segons lanormativa en vigor.
La proposta tècnica establirà, si és el cas, un pla d’atenció socialindividual determinant els objectius, tipus de serveis assignats enquantia i freqüència així com la contraprestació econòmica del’usuari sí procedeix.
No es podrà atorgar aquest servei, sense, com a mínim, una visitadomiciliaria del professional de referència -treballador social-per conèixer les condicions de l’entorn, de la persona i/o família,subjectes del servei. No caldrà efectuar aquesta activitat en lessol·licituds de Xec Servei per atenció personal o atenció a la llar.
El domicili del beneficiari ha de reunir els requisits mínimshigiènics i sanitaris que facilitin la prestació del SAD.
La prescripció del Servei s’efectuarà mitjançant el procedimentestablert a l’efecte per les Administracions Locals i seguint elscorresponents instruments de gestió del servei aprovats per lesmateixes.

En el cas d’extrema urgència i/o necessitat suficientmentjustificada es podrà iniciar de manera immediata la prestació delservei, a proposta dels Serveis Socials Bàsics, sense prejudici dela posterior tramitació de l’expedient.
12.3. Pla d’atenció social individualEl Pla d’atenció social individual és el document que, d’acordamb la voluntat de la persona o el seu representant legal, haurà decontenir les prestacions de del Servei d’Atenció Domiciliaria.
Aquests acords quedaran recollits en un contracte assistencialque estarà validat per l’òrgan competent i signant la persona ofamília beneficiària.
El Pla d’atenció Individual recollirà:a) Dades identificatives personals i familiars de les personesdestinatàries
b) Dades identificatives del professional de referència
c) Serveis que es prestaran
d) Objectius del servei
e) Activitats que es prestaran
f) Intensitat dels serveis que es prestaran
g) Horaris acordats
h) Temporalitat (data inici i data fi o de prórroga)
i) Operadors que prestaran els serveis
j) Cost del servei
k) Copagament
l) Drets i deures de cada part
Periòdicament, i sempre que es produeixin canvis en la situaciópersonal i familiar es revisarà el Pla d’atenció social. Si aquestarevisió comporta canvis de les condicions recollides en elcontracte assistencial es procedirà a la seva actualització, ambacord de les dues parts.
12.4 Proposta de resolucióUn cop reunits tots els elements necessaris, els professionalsformularan la proposta tècnica corresponent a la ComissióTècnica de Valoració on, com a mínim, es pronunciaran sobre elsaspectes següents:
- Si la persona usuària reuneix els requisits i els barems per ésseradmès al servei o si, contràriament, procedeix denegar la sevasol·licitud.
- En el cas d’admissió, determinació de quin o quins serveis sónels que la persona o família usuaria rebi, i en quines condicionsmaterials i tècniques es prestaran.
- Establiment del pla de treball amb la persona o família usuària(12.2 Pla individual d’atenció).
- Fixació de les condicions econòmiques següents: la quantia aabonar, la persona que s’ha de responsabilitzar del seu pagamenti la forma de pagament.
Article 12.5 Comissió Tècnica de ValoracióEs crea la Comissió Tècnica de Valoració del Servei d’Atenció aDomicili, integrada per la gerència del Consell Comarcal delSolsonès o persona en qui aquesta delegui, el o la coordinadorade Serveis Socials i el/la tècnic referent el cas.
A la vista de l’informe tècnic la Comissió presentarà unaproposta de resolució del servei.
La proposta ha de contenir com a mínim: núm. d’expedient, nomi cognom del sol·licitant, DNI, data de sol·licitud, el Plad’Atenció Social Individual amb els objectius d’intervenció,hores setmanals proposades, les tasques a realitzar, personesbeneficiaries del SAD, la proposta econòmica, la data d’inici idata de termini o revisió, i el nom del tècnic referent i que fa laproposta
En cas d’urgència i de no ser possible la trobada de tots elsmembres de la comissió, només faran falta reunir-se dosintegrants d’aquesta comissió a fi de resoldre la proposta.
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El Consell Comarcal notificarà als sol·licitants la resolució
Article 12.6 ResolucióA la vista de la valoració efectuada per la Comissió Tècnica deValoració del Servei d’Ajuda a Domicili, s’aprovarà, si s’escau,definitivament l’atorgament del SAD per decret del president delConsell.
En cas que la resolució sigui favorable haurà de constar commínim:
• Les dades personals del beneficiari
• Tipus de prestació
• Temps de la prestació del servei en hores setmanals
• Cost total del servei
• Aportació econòmica del beneficiari/ària
• Data d’inici i de finalització o revisió del servei. Com a molt ladata de finalització coincidirà amb l’any natural. En el cas deSAD Dependència, la data serà la de revisió del PIA.
També s’elaborarà un contracte de prestació assistencial queincorporarà les dades del Pla d’Atenció Social Individual quehaurà d’anar signat per la persona titular del servei, lacoordinadora de serveis socials i la empresa prestadora del serveiquan aquest sigui gestionat de forma externa.
En cas que la resolució sigui desfavorable, es comunicarà a lapersona sol·licitant indicant de forma expressa els motius de laresolució.
Article 13. Procediment d’accés al SAD DependènciaPer accedir al SAD Dependència no caldrà formalitzar capsol·licitud. El procediment que cal utilitzar serà l’establert per laformalització del PIA i el que la normativa de la Llei 39/2006, de14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atencióa les persones en situació de Dependència, estableix en cadamoment.
La documentació que caldrà aportar en aquest cas serà lanecessària per fer la valoració econòmica pel càlcul delcopagament, tot i que en aquest cas només es tindran en compteels recursos de la persona sol·licitant.
Article 14. Intensitat i prestació del Servei14.1. Situació de risc social (SAD Social)Són situacions de persones i/o unitats de convivència amb mancade capacitat i/o habilitats personals per acompanyar i/o atendreles necessitats bàsiques, socials, de relació amb l’entorn i/o deprotecció i desenvolupament dels menors.
També les situacions de risc social que o bé no tenen reconegudala situació de dependència o, tenint-la reconeguda, nocorrespondre-li l’efectivitat del dret a les prestacions dedependència conforme el calendari establert en la disposició finalprimera de la Llei 39/2006, del 14 de desembre.
La intervenció mitjançant el Servei d’Atenció Domiciliària potajudar a preveure possibles deterioraments i situacionsd’exclusió social.
Indicadors de Risc Social i Intensitat del Servei
NIVELLS INDICADORS HORES MENSUALS
ALT • Persones sense suport, que durant un període temps limitat precisen suport per ales activitats bàsiques de la vida diària.

• Progenitors i/o unitats de convivència, amb menors en situació de risc per mancade recursos personals per atendre i tenir cura del desenvolupament dels infants.
• Persones i/o unitats de convivència en risc de claudicaciódel cuidador/a. Fins a 60 hores

MIG • Persones i/o unitats de convivència amb mancances socials, sense suport, queprecisen d’una intervenció educativa i/o assistencial continuada per garantir elsmínims de funcionalitat en el domicili. Fins a 40 hores
BAIX • Persones i/o unitats de convivència en situació de fragilitat, sense xarxa de suporto amb xarxa fràgil. Fins a 20 hores
Es consideraran prioritàries les situacions de:
• Situacions d’infància en risc

• Situacions de dependència sense dret a les prestacions fixadesper normativa, sense xarxa de suport o amb xarxa en situació defragilitat.
• I aquelles que determini el professional de referència delsserveis socials bàsics.
14.2. Situació de dependènciaEl Real Decret 727/2007, de 8 de juny, estableix els criteris perdeterminar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia deles prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 dedesembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a lesPersones en Situació de Dependència.
14.3. Xec Servei
• Xecs servei per atenció a la llar, un màxim de 10 hores
• Xecs servei per atenció i cura personal: un màxim de 30/31hores al mes
• Xecs servei per a àpats a domicili: un màxim de 30/31 hores almes
Article 15. Horaris i dies de prestació15.1 Servei Bàsic d’Atenció a Domicili
• Amb caràcter general el servei es prestarà en dies laborablesentre les 8 i les 19/20 hores de la tarda.
• Amb caràcter especial, prèvia justificació per part delprofessional de referència i amb la conformitat del cap de serveissocials bàsics, es podrà prestar en caràcter provisional en horarinocturn o durant els caps de setmana i festius.
La freqüència màxima del servei serà d’un cop al dia,excepcionalment prèvia justificació per part del professional dereferència i amb la conformitat del cap de serveis socials bàsics,es podrà incrementar amb caràcter provisional la freqüència.
15.2 Servei de les tecnologies de suport i curaEls aparells de teleassistència o telealarma hauran d’estaroperatius les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any
15.3 Xec ServeiCada tipus de xec servei tindrà unes característiques diferents:
• Xecs servei per atenció a la llar: màxim 10 hores en dieslaborables i horari normal (8 mati a 19/20 tarda)
• Xecs servei per atenció i cura personal: màxim 30 hores quepodran ser 21 en dies laborables i 9 en dies festius/nocturn.
• Servei per a àpats a domicili: Caldrà garantir el servei els 365dies de l’any i l’horari de repartiment serà de les 13’30h i les14’30h.
Article 16. Termini de vigència i finalització de la prestació delserveiEl termini de vigència de la prestació del servei serà la que constia l’acord de resolució del mateix i mai s’estendrà més enllà del’acabament de l’any en curs. En començar un any nou caldrà feruna revisió d’ofici de l’expedient i renovar el dret a la prestaciódel servei indicant si s’escau, la revisió de la quota del servei.
El/la professional dels serveis socials bàsics referent del cas seràl’encarregat de realitzar la revisió del cas i fer la proposta derenovació amb els mateixos criteris que es determinen en elmateix reglament.
La prestació del servei quedarà condicionada a la subscripció del’instrument de col·laboració interadministrativa entre el ConsellComarcal del Solsonès i el Departament de Benestar Social iFamília de la Generalitat de Catalunya (Contracte-Programa) pelfinançament del servei d’atenció domiciliària.
Article 16. RevisióLa prestació del servei podrà ser revisada d’ofici a instància delsserveis socials bàsics o a sol·licitud de la persona interessada o elseu representant legal, quan es produeixin variacionssuficientment acreditades en les circumstàncies que l’originaren.
La revisió del servei podrà donar lloc a la modificació, suspensióo extinció d’aquest.
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Article 17. SuspensióLa prestació del servei es suspendrà per alguna de les següentscircumstàncies:
a) Absència temporal del domicili, de conformitat amb el prevista la normativa de desenvolupament de la Llei 39/2006, de 14 dedesembre
b) Modificació temporal de les circumstàncies que donarenorigen a la concessió de la prestació del servei
c) Incompliment reiterat per la persona usuària d’algun delsdeures recollits a l’article 9 del present Reglament
d) Per qualsevol altra causa que dificulti o impedeixitemporalment el normal funcionament del servei
Article 18. ExtincióLa prestació del Servei s’extingirà per alguna de les següentscircumstàncies:
1. Si s’han assolit els objectius i/o es produeixi la superació de lescauses que van donar lloc al SAD, d’acord amb les avaluacionsdels/de les professionals, equips i serveis implicats.
2. Renúncia expressa i voluntària de la persona beneficiària o delseu representant legal a continuar rebent el servei.
3. Transcorregut el temps pactat en el contracte assitencial
4. Defunció del beneficiari/a.
5. Ocultació o falsedat comprovada
6. Modificació de les circumstàncies que donaren origen a laconcessió de la prestació del servei i assignació d’un recursassistencial diferent.
7. Incompliment reiterat per la persona beneficiària d’alguns delsdeures recollits a l’article 9 del present Reglament.
8. Situació de risc greu per a la integritat física del professionalque realitzi el servei, per qualsevol circumstància generadora deperill i quan no hi hagi possibilitat d’evitar-lo.
9. Si la persona usuària se’n va a viure a un altra comarca
10. Per qualsevol altra causa que impossibiliti el normalfuncionament del servei.
11. Per la manca de finançament al Consell Comarcal delSolsonès per part del Departament e Benestar Social i Família dela Generalitat de Catalunya.
Article 19. Copagament de la persona o unitat de convivènciausuària dels Serveis d’Atenció a Domicili del Consell Comarcaldel Solsonès1. La regulació del preu públic de les diferents prestacions de laCartera de Serveis d’Atenció a Domicili queda establertanualment mitjançant les Ordenances Fiscals del ConsellComarcal de Solsonès.
2. Es podrà reduir la participació econòmica del beneficiari en elServeis d’Atenció a Domicili, en funció de la capacitateconòmica de la persona beneficiaria o de la unitat econòmica deconvivència segons sigui la prestació sol·licitada i assignada. Elcopagament del servei s’estableix en efectuar-se la valoracióeconòmica elaborada pel professional de referència, amb elsindicadors econòmics que es determinin en les ordenancesfiscals.
3. En el contracte assistencial s’establirà, el preu públic del costde servei, i si s’escau, el copagament que la persona usuària hagide satisfer per la recepció dels serveis.
4. El pagament s’efectuarà per mes vençut i per les horesefectivament realitzades.
5. No pagar o deixar de pagar el preu públic no comporta que elsserveis d’atenció domiciliària es deixin de prestarautomàticament. El que aquests fets provocaran serà la revisiódel cas pel tècnic social de referència, per tal de determinar si lescircumstàncies de la persona usuària han variat i si el servei s’hade continuar prestant o no.
6. El cessament en la prestació del servei només es podrà establirsi es dóna alguna de les causes d’extinció del contracteassistencial previstes en l’article 18.

Article 20. Criteris de prioritatEn cas que el Consell Comarcal del Solsonès no pugui atendretotes les persones que tinguin dret a rebre la prestació delsServeis d’Atenció Domiciliaria per manca de capacitat del servei,es relacionaran en una llista d’espera per tal de ser ateses quan lesdisponibilitats dels recursos ho permetin, es considerantprioritàries:
• Les situacions d’infància en risc
• Situacions de dependència sense dret a les prestacions fixadesper normativa, sense xarxa de suport o amb una xarxa en situacióde fragilitat.
• Les situacions que obtingui una valoració social més alta
• Les sol·licituds que tinguin una mateixa puntuació, tindràprioritat la sol·licitud presentada abans.
Un cop s’ha accedit a la prestació del servei s’ha de manteniraquesta prestació encara que amb posterioritat sol·licitin el serveialtres persones amb major puntuació segons el barem, llevat elssupòsits en que en la resolució per la qual s’hi ha accedit s’hagiprevist el contrari.
Article 21. Protecció de dades personalsLes dades personals i familiars de la persona usuària que constinen el seu expedient tenen caràcter confidencial i estan emparadespel secret professional. Només hi tindran accés els professionalsque intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitatdels serveis a prestar.
Amb el consentiment de la persona interessada o del seurepresentant legal, aquestes dades podran ser emmagatzemadesen fitxers automatitzats de titularitat comarcal degudamentlegalitzats segons les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Sota cap circumstància, l’entitat/s adjudicatària/es no podràobtenir altres dades (escrites, gravades, filmades o efectuades perqualsevol altre mitjà audiovisual) de l’usuari/a que les aportadesper el Consell Comarcal. La persona usuària serà informada tantpels serveis socials comarcals com per l’entitat/s adjudicatària/esque davant qualsevol eventualitat haurà de posar-se en contacteamb els serveis comarcals.

TÍTOL IVProvisió del servei d’atenció domiciliària
Article 23. Formes de provisió del servei d’atenció domiciliàriaEl servei d’atenció domiciliària es podrà proveir:
- De forma interna amb les treballadors/es familiars del ConsellComarcal.
- De forma indirecta adjudicant el servei per contractació externa,en qualsevol de les formes de concertació o contracte quepossibiliti la legislació vigent.
- De forma mixta: interna i externa, segons el requeriment delservei en cada moment.
- Mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics a persones ofamílies, perquè puguin contractar directament el servei (XecServei).
El Consell Comarcal del Solsonès promourà els procedimentspertinents per a la regulació de les condicions i i les entitatsproveïdores del servei d’atenció domiciliària.
L’externalització dels serveis es realitzarà conforme a lanormativa reguladora de contractació de serveis.
Article 24. Execució del servei24. 1 Serveis Bàsics d’Atenció a Domicili (SAD Social i SadDependència)Un cop formalitzat el contracte de prestació assistencial, elprofessional de referència dels Serveis Socials Bàsics hocomunicarà al personal encarregat de prestar el servei, en el casde gestió directa, o a l’empresa o entitat gestora del servei si lagestió és indirecta, per tal que s’iniciï la seva execució amb elstermes pactats i quan abans millor. Aquest procés no hauria dedurar més de 7 dies.
Totes les parts (persona usuària, serveis socials i empresa
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prestadora del servei, si és el cas) disposaran d’una còpia de ditcontracte.
24. 2 Serveis tècnics de suport i curaUn cop valorada positivament la sol·licitud pel personal dereferència dels Serveis Socials Bàsics, s’enviarà a l’entitat oempresa contractada per la prestació d’aquest servei perquèprocedeixi a instal·lar-lo. Aquest procés no hauria de durar mésde 10 dies.
24.3 Xec ServeiEl xec servei es un sistema organitzat i regulat pel ConsellComarcal del Solsonès per la provisió universal per a un sectorsde població de serveis d’atenció domiciliària. Un cop que lapersona ha formalitzat la sol·licitud de xec servei, el tècnicadministratiu responsable del servei validarà el compliment delsrequisits. Si la persona sol·licitant reuneix tots els requisits se lientregada un llistat de les empreses i professionals acreditats pelConsell Comarcal del Solsonèsla com a prestadores dels serveisper tal que sigui la pròpia persona qui s’hi adreci o contacti. Elsxecs serveis per àpats a domicili requereixen valoració social perpart del treballadors socials de referència.
Un cop la persona ha escollit l’empresa, se li entregaran els xecsserveis mensualment. Cada xec correspon a una unitat de servei(1 hora o bé 1 àpat a domicili). A cada xec servei hi constarà:
• Les dades d’identificació de l’usuari (Nom i cognoms, NIF,adreça, telèfon)
• Les dades d’identificació del servei; ha de permetre identificarel servei pel qual ha estat autoritzat i el valor expressat en euros
• Dades respecte de la emissió (núm de xec, data)
• Haurà de preveure un espai per la signatura de l’usuari i de lapersona que ha fet el servei o entregat el servei.
L’atorgament del nombre de xecs mensuals es farà segons el quedetermina l’article 15.3.
Article 25. Seguiment25.1 SAD Social i SAD DependènciaUn cop iniciat un Servei Bàsic dAtenció Domiciliària (SADSocial o SAD Dependència) serà el treballadora o treballadorasocial de referència qui farà el control i seguiment tècnic delservei. Recollirà l’opinió del beneficiari sobre el servei que rep.També farà l’avaluació permanent de l’impacte del servei sobrela persona beneficiària i el seu entorn familiar. I emetrà propostesde continuïtat, modificació o retirada del servei.
Per garantir un seguiment adequat s’estableix una reuniómensual de coordinació entre el tècnic referent i el personal propid’atenció a domicili. Caldrà també mantenir coordinació amb lesempreses o professionals externs.
Els/les treballadores familiars del servei portaran i recolliranmensualment els fulls de control de l’activitat als domicilis de lespersones o famílies que tenen un SAD Social o un SADDependència realitzat per una empresa o professional extern.Aquesta activitat, junt al seguiment que farà el referent del cas,ha de servir per recollir l’opinió dels beneficiaris i detectar lespossibles incidències.
25.2 Xec Servei
• Xec Servei d’atenció personal i Xec servei d’atenció a la llar.Mensualment l’administratiu o administrativa del SSB farà elsxecs servei de les persones beneficiaries i aquestes o el seusrepresentants els vindran a buscar. L’administratiu del servei seràqui recollirà les observacions o possibles incidències.Mensualment les empreses o professionals prestadors de serveisretornaran els xecs complimentats i un llistat de les possiblesincidències, les quals, si és el cas s’hauran de resoldre o derivaral professional de referència.
• Xec Servei d’àpats a Domicili. Mensualment l’administratiu oadministrativa farà els xecs servei de les persones beneficiàries.Les treballadores familiars del SAD els portaran als domicilisque corresponguin i faran el seguiment del servei, recollint lespossibles incidències. L’empresa subministradora dels àpats,mensualment, junt a la factura ens retornarà els xecs

complimentats i un llistat de les incidències, les quals, si és el cass’hauran de resoldre o derivar al professional de referència.
Article 26. Incidències1. L’execució del servei no podrà demorar-se ni ser interrompudaper falta o retard en l’abonament per part de la persona usuàriadel preu públic que li correspongui.
2. Les incidències que puguin sorgir durant la prestació del serveimotivades per qualsevol situació no podran causar interrupcionsdel servei superiors a 48 hores. Els Serveis Socials Bàsics sónresponsables de restablir de manera immediata la seva prestació.
3. L’extinció del contracte assistencial, prèvia audiència de lapersona interessada, només pot tenir lloc per alguna de les causesque es detallen a l’article 18 d’aquest reglament.
4. En el supòsit de discrepància entre la persona usuària i elprestador del servei referida a la seva execució, sense perjudicidels mitjans de reclamació admesos en dret, es podrà sotmetre elcas a l’estudi i resolució per part de la Comissió Tècnica deValoració, que adoptarà la decisió corresponent vinculant per aambdues parts.
5. En el cas de conflicte greu o situacions especialment crítiquesamb risc per a la persona usuària del servei, serà aquestacomissió la que prendrà amb caràcter d’urgència les mesuresadients per tal de garantir l’atenció i protecció de la persona.
Article 27. FinançamentEls serveis d’atenció domiciliària del Consell Comarcal delSolsonès, són finançats amb càrrec als pressupostos comarcals,sense perjudici de l’establiment de convenis, acords o altresfórmules amb altres administracions en el marc de la legislacióen matèria de serveis socials, que puguin concretar aportacions afavor del Consell Comarcal del Solsonès per finançar el costd’aquests serveis
L’administració de la Generalitat, col·laborarà en el finançamentdels Serveis d’Atenció a Domicili de la Xarxa Pública a traves decontractes programa segons queda establert en la Llei 12/2007 deServeis Socials
Article 28. Prerrogatives del Consell ComarcalEl Consell Comarcal com a administració prestadora del Serveid’Atenció Domiciliària comarcal es reserva la facultatd’interpretar el present reglament, així com resoldre els dubtesque ofereixi el seu compliment, modificar-ho per raons d’interèspúblic, suspendre la seva execució i acordar-ne la resolució ideterminar els efectes d’aquests.
Disposició derogatòriaEl present reglament deroga la normativa anterior reguladorad’aquest servei.

Disposicions finals
Primera. Els preceptes d’aquest reglament que, per raonssistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent ialtres normes de desenvolupament, i aquells en què es facinremissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que sónautomàticament modificats i/o substituïts, en el moment en quèes produeixi la modificació de preceptes legals i reglamentaris deque porten causa.
Segona. El present reglament entrarà en vigor en els termesestablerts a l’article 70 en relació amb l’article 65.2 de la Llei deBases de Règim Local.
Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciósadministratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu delTribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dosmesos comptats a partir del dia següent al de la publicaciód’aquest anunci, de conformitat amb l’article 10 i 46 de la Llei29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa.
Solsona, 18 de novembre de 2011El president, Joan Solà i Bosch
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