PROCEDIMENT DE SOLLICITUD DE PLAÇA I INGRÉS
RESIDÈNCIA LA NOSTRA CASA- VALL DE LA BALLESTERA

EN

La Constitució, en l'article 9.2, obliga als poders públics a
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i
dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els
obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural
i social. En atenció a este mandat general, l'article 49 de la Carta
Magna els poders públics realitzaran una política de previsió,
tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i
psíquics, als que prestaran l'atenció especialitzada que requerisquen i
els empararan especialment per al gaudi dels drets que este Títol atorga
a tots els ciutadans.
Estos mandats adquireixen un caràcter operatiu en Reial Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua
inclusió social.
Per tant, més enllà de les previsions competencials, l'Ajuntament
de València assumeix com a principi d'actuació, en el marc de la seua
política de servicis socials, l'òmplic dels mandats constitucionals i legals
indicats.
La llei 5/1997, de 25 de juny, de servicis socials, de la Comunitat
Valenciana, en l'article 6.1.f), preveu la possibilitat que les entitats
locals assumisquen la titularitat i gestió d'aquells Servicis Socials
Especialitzats que li corresponga per raó de la seua competència
territorial, la veritat és que en el cas de la Residència la Nostra Casa –
Vall de la Ballestera, presenta una peculiaritat en este sentit per no ser
freqüent en la Comunitat Valenciana, que els Ajuntaments
assumisquen este tipus de recurs.
La Residència la Nostra Casa – Vall de la Ballestera, és un centre
especialitzat de titularitat municipal, que oferix un recurs substitutiu
de la llar a persones amb discapacitat intellectual en tots els seus
graus, majors de 16 anys i empadronades en el municipi de València.
La Residència disposa de 60 places, d'estes, 40 les ocupen
persones que assisteixen al Centre de Dia adscrit a la pròpia
Residència, i dirigit únicament a residents. Les 20 restants es destinen
persones que ixen a un recurs extern durant el dia (centre ocupacional).
El mandat contingut en l'article 103.1 de la nostra
Constitucional, que les Administracions Públiques guien la seua
actuació pels principis de legalitat i objectivitat obliga a l'Ajuntament a

regular l'accés a les places de la Residència d'una manera que respecte
la igualtat entre les persones i la transparència en l'actuació dels poders
públics.
El procediment desenvolupat en el present acord s'aplicarà a les
sollicituds que presenten el perfil de la plaça vacant existent, podent
ser per a centre de dia integrat en la Residència o bé, per a recurs
extern. En el cas d'assistència a recurs extern, este serà un centre
ocupacional dirigit a persones amb discapacitat lleugera o moderada.

Article 1. De la persones sollicitants.
Poden sollicitar plaça en la Residència les persones de 16 a 65
anys, amb discapacitat intellectual, incloent aquelles que puguen
tindre associades altres discapacitats físiques i/o sensorials. En cas de
tindre judicialment modificada la capacitat d'obrar, la sollicitud la
formularen els representants legals. La presumpció de tindre afectada
la capacitat d'obrar legitimarà als guardadors de la persona amb
discapacitat per a presentar la sollicitud.
Article 2. Requisits de les persones sollicitants.
D'acord amb l'article 3 de l'Ordenança Reguladora del funcionament
dels Centres Municipals d'Atenció a les Persones amb Discapacitat
Intellectual, les persones sollicitants de plaça de la Residència han de
reunir els requisits següents:
a) Estar empadronat/da en la Ciutat de València.
b) Posseir qualificació oficial de discapacitat.
c) No presentar trastorns de conducta que puguen pertorbar
greument la convivència del centre, al suposar una amenaça per a
la integritat física dels altres usuaris/es.
d) No patir malalties infecte-contagioses i no precisar atenció de
forma continuada d'Institucions sanitàries.
e) Disposar de la resolució del reconeixement de la situació de
dependència (grau de dependència).
f) Persones amb discapacitat intellectual per retard mental lleuger,
moderat, sever o profund.
g) Persones la discapacitat intellectual del qual pot tindre associades
altres discapacitats físiques i/o sensorials.
h) Tindre entre 16 i 65 anys.
Article 3. Sollicituds.
La sollicitud de plaça en la Residència podrà realitzar-se per mitjà
d'instància general de l'Ajuntament de València que es presentarà en
algun dels Registres Generals d'Entrada de l'Ajuntament, a la que
s'adjuntarà la documentació següent:

•

Còpia del DNI de la persona amb discapacitat i del seu
representant legal/guardador de fet

•

Còpia cotejada del Dictamen Tècnic Facultatiu que acompanya el
certificat de discapacitat

•

Còpia cotejada de la resolució de grau de dependència, i si és el
cas, de la prestació assignada (PIADOSA).

•

Autorització d'accés a dades de totes les persones de la unitat de
convivència majors de 16 anys.

•

Sentència judicial d'incapacitació i nomenament de tutor/a o
curador/a, si és el cas.

•

Còpia de la Resolució del grau de dependència i/o Certificat de
discapacitat d'altres persones de la unitat de convivència, així
com informes justificant limitacions per a exercir l'atenció per
raons mèdiques o altres, si procedix

•

Còpia d'informes mèdics, psicològics, escolars que justifiquen les
situacions declarades. Tota aquella situació declarada haurà de
justificar-se documentalment, en cas contrari no serà tingut en
compte.

Amb caràcter previ a la presentació de la sollicitud si els sollicitants
de plaça ho desitgen poden demanar cita en l'Oficina Municipal
d'Atenció a les Persones amb Discapacitat (OMAD) per a informació,
orientació, entrega d'impresos i revisió de documentació.
La documentació s'aportarà amb la sollicitud, sent obligatòria
l'actualització de la informació en cas de canvis importants en la
situació personal, econòmica i/o familiar.
Article 4. Barem.
Per a l'accés a una plaça residencial s'ha de considerar
conjuntament les necessitats de suport de la persona i les capacitats
del nucli de convivència per a atendre-les, a més com a administració
pública es prioritzaran aquelles famílies amb major desavantatge social,
familiar i econòmica. Per a l'assignació d'una plaça residencial caldrà
ajustar-se a la valoració de la situació personal, econòmica i familiar del
sollicitant, així com les circumstàncies concurrents que s'indiquen. La
valoració es farà conforme a la distribució següent:

A. Situació personal
B. Situació econòmica
C. Situació familiar
D. Altres circumstàncies
Total

A. La situació personal.

Proposta
18 punts (30%)
6 punts (10%)
30 punts (50%)
6 punts (10%)
60 punts (100%)

La valoració de la situació personal vindrà determinada per la
resolució del grau de dependència, d'acord amb atenció Segons el
Reial Decret que regula el barem de dependència, el grau contempla
tant l'estat de salut, tipus de discapacitat, funcionament global de la
persona i, tipus i freqüència de suports, entre altres.
En el cas que la persona haja sigut reconeguda com no
dependent, es puntuarà el reconeixement de la discapacitat (igual o
superior al 33%) amb una puntuació mínima.
La puntuació màxima és de 18 punts.
Grau
de
Màx.
dependència/discapacitat
Grau 3
18 punts
Grau 2
13 punts
Grau 1
9 punts
No dependent – grau de 4 punts
discapacitat igual o superior al
33%
B. La situació econòmica.
A efectes de la valoració de la situació econòmica, es considerarà
unitat de convivència la formada per dos o més persones, unides per
vincles matrimonials o una altra forma de relació permanent
anàloga a la conjugal, per consanguinitat i/o per adopció fins al
segon grau, i afinitat fins al primer grau.
Als efectes de consideració d'unitat de convivència quan el/la
sollicitant no dispose de familiars de primer grau, i convisca amb
un familiar de segon grau o superior, només es tindran en compte
els ingressos del/la sollicitant com si d'una unitat de convivència
es tractara.
Per a l'obtenció de la renda familiar íntegra es tindran en
compte tots els ingressos bruts íntegres que perceben o siguen
causants els membres de la unitat de convivència, així com totes les
prestacions econòmiques i pensions encara declarades exemptes per
la llei de l'impost de la renda de les persones físiques. En relació als
rendiments de les activitats econòmiques es tindran en compte els
rendiments nets.
Al sumatori dels ingressos anteriors s'afegiran totes aquelles
pensions, prestacions i qualsevol ingrés percebut no inclòs en
l'apartat anterior, o declarat com exempt per la llei de l'impost de la
renda de les persones físiques en vigor.
La renda econòmica resultant es dividirà entre el número els
membres de la unitat de convivència, obtenint així la renda per
capita de la unitat de convivència.
Per a l'obtenció dels ingressos tots els membres de la unitat
de convivència majors de 16 anys, hauran d'autoritzar a
l'Ajuntament de València per a demanar les dades de caràcter
econòmic necessaris per al càlcul de la renda familiar íntegra, que
obren en poder de l'Administració General de l'Estat,

Administracions Autonòmiques i Ens de l'Administració Local i els
organismes dependents de totes elles.
En tot cas, l'Ajuntament podrà requerir la documentació
necessària per al càlcul de la capacitat econòmica.
La puntuació màxima serà de 6 punts.
Màx.
Renda per capita igual o inferior a
l'IPREM de l'any en curs
Renda per capita superior a la quantia
de l'IPREM i inferior a 1,5 vegades
l'IPREM de l'any en curs.
Renda per capita igual o superior a
1,5 vegades l'IPREM de l'any en curs.

6 punts
3 punts
1

punts

C. La situació sociofamiliar.
Per a la valoració de la situació, caldrà ajustar-se a les
circumstàncies que s'indiquen a continuació. La puntuació màxima
en este apartat serà de 30 punts.
En cas de sollicitud de trasllat de centre residencial la puntuació
màxima serà 15 punts.

SITUACIÓ FAMILIAR

Màx
.

Abandó, situació de desemparament i/o maltractament greu
30
(excloent). Comunicació a fiscalia, denúncies …
Orfandat total o viu sola
24
Orfandat de pare o mare, família monoparental o equivalent
(assumpció de les cures i responsabilitats familiars per part 13,5
d'una única persona)
Dinàmica familiar disfuncional que ocasiona risc en la
13,5
persona amb discapacitat
Rebuig o resistència de la persona amb discapacitat a rebre
8
les cures necessàries
Problemes importants de salut física, mental, dependència,
discapacitat, drogodependència del cuidador/a principal o, 13,5
altres causes que dificulten l'atenció de la persona.
Problemes greus de salut física, mental, dependència,
discapacitat, drogodependència del cuidador/a principal o, 18
altres causes que impossibiliten l'atenció de la persona.
Relació de parentiu entre la persona amb discapacitat i el/la
cuidadora principal si és a partir del 2n grau de 8
consanguinitat o afinitat (tios, cosins)
Pare i mare cuidadors/es, o figura que exercisca en solitari
10
com a cuidador/a, majors de 70 anys.
Per cada membre de la unitat de convivència amb 4

discapacitat i/o dependència reconeguda, exclosa la persona
sollicitant, amb grau 3 reconegut i/o discapacitat igual o
superior al 65%
Per cada membre de la unitat de convivència amb
discapacitat i/o dependència reconeguda, exclosa la persona
sollicitant, amb grau 1 o 2 i/o discapacitat entre 33 i 64%.
Per cada membre de la unitat de convivència menor de 16
anys
i/o
major
de
70
anys
que convisquen en el domicili familiar a càrrec de les/vos
cuidadors/es
Procediment d'urgència estimat per la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives
La figura cuidadora manca o no disposa de suports
suficients en relació a la capacitat funcional de la persona
amb discapacitat i/o la problemàtica sociofamiliar.
EN CAS DE TRASLLAT DE CENTRE RESIDENCIAL
Pare i mare cuidadors/es de referència, o figura que
exercisca com a representant legal/guardador/a, major de
75 anys
Pare i mare cuidadors/es, o figura que exercisca com a
representant legal/guardador/a, menor de 75 anys, que
dispose de certificat de discapacitat en vigor, en el que
s'arreplegue mobilitat reduïda que impedix la utilització
del transport públic per a desplaçar-se a veure la persona
amb discapacitat, o bé certificat de discapacitat amb
reconeixement d'un grau del 65% o superior.
En la unitat de convivència de referència hi ha membres
amb discapacitat (reconegut com a mínim un 65%) i/o
reconeixement de la dependència grau 3. En tot cas, es
consideraran els membres de primer i segon grau de
parentiu amb el pare, mare, representant legal o
guardador/a de la persona amb discapacitat.

VIVENDA (este apartat només
serà valorable si no es troba en
Màx.
un centre residencial/vivenda
tutelada).
No té vivenda
22
Infravivenda (xabola, condicions
mínimes
d'habitabilitat,
en 16
ruïnes, sense servicis mínims).
Apilotament (menys de 15 m2 per
5
membre de la unitat familiar)
Condicions
acceptables
0
d'habitabilitat
Barreres arquitectòniques en la
3
vivenda o en l'edifici ( bany,

2

3

20
8

Màx.
10

10

5

ascensor, portal d'accés…), si la
seua mobilitat és reduïda o afecta
el seu desenvolupament diari.
* Únicament podran sumar-se les variables d'apilotament i barreres
arquitectòniques, la resta de variables serà puntuació única en este
apartat.
D. Altres circumstàncies, com l'atenció que està rebent la persona amb
discapacitat, així com altres circumstàncies de valoració
complementària, de naturalesa psicosocial aguda o crònica. La
puntuació màxima serà de 6 punts.
D.1. SITUACIÓ ACTUAL DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT
QUANT A LA SEUA ATENCIÓ. Màx. 2 punts.(Valorar només una)
Màx.
No disposa de plaça en centre
diürn ni residencial
Disposa de plaça en centre
diürn
Disposa de plaça en centre
residencial

2
1
0

D.2. ALTRES CIRCUMSTÀNCIES de valoració complementària, de
naturalesa psicosocial aguda o crònica, que incidisquen o puguen
incidir rellevantment i significativament en l'atenció i benestar de
la persona amb discapacitat, inclosa la valoració tècnica des dels
centres municipals d'atenció a les persones amb discapacitat per
mitjà d'informe justificat de “necessitat recurs residencial”. (Màx.
4 punts).
*En cas d'empat en la puntuació total, els criteris de desempat
seran els següents:
1r.- Situació de desemparament, abandó i/o maltractament greu.
2n.-Puntuació superior en la suma d'apartats B, C i D.2
3r.- Puntuació superior en l'apartat C i D.2
Finalment, en cas en què persistisca l'empat, serà la Comissió
Tècnica de Valoració la que farà la proposta.
6. El Procediment d'adjudicació de plaça.
El Procediment d'adjudicació de plaça
en la Residència serà el
següent Quan es produïsca una vacant, la Secció d'Atenció a la
Diversitat Funcional comprovarà que la persona seleccionada de la
llista d'espera continua presentant les circumstàncies comunicades a
l'Ajuntament en la seua sollicitud, corroborant la puntuació.

La Comissió Tècnica de Valoració proposarà l'alta provisional de
l'interessat/da la sollicitud de la qual es trobe en vigor, tinga major
puntuació i reunisca el perfil de la vacant generada. L'alta provisional
s'acordarà per la Junta de Govern Local o òrgan en qui delegue, iniciant
un període de prova des de la seua incorporació al recurs, de dos
mesos, podent ser ampliat a iniciativa de l'equip tècnic del centre. En
cas d'interrupció del període de prova per falta d'assistència a causa de
causes alienes a la persona interessada, s'interromprà el còmput del
període.
Finalitzat el període de prova, la Comissió Tècnica de Valoració
realitzarà proposta d'alta, ampliació o no superació del període de
prova.
Sobre la base de la proposta formulada per la Comissió Tècnica
de Valoració, la Junta de Govern Local o òrgan en qui delegue adoptarà
el corresponent acord.

