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PROTOCOL PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS I TÈCNICS PER A LES 
PERSONES USUÀRIES DE LA FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER 
 
 
 
 
1.- Objecte i finalitat 
 
 
L’objecte del present Protocol és regular els ajuts econòmics i tècnics que se’n deriven 
del tractament oncològic de les persones usuàries de la Fundació Roses Contra el 
Càncer. 
 
S’estableix un temps  màxim de 5 anys en la concessió d’ajuts econòmics i tècnics des 
de la data d’alta de la malaltia oncològica, a l’excepció d’alguns ajuts específics que 
mencionem a continuació. 
 
La finalitat d’aquests ajuts és donar suport econòmic i tècnic en aquelles situacions 
personals i familiars que es troben amb una situació econòmica feble. 
 
2.- Persones beneficiàries 
 
 
Es poden beneficiar d’aquests ajuts totes les persones que resideixin a Roses o bé hi 
tinguin algun vincle laboral o de formació. 
 
La valoració de l’atorgament dels ajuts econòmics es farà tenint en compte la unitat de 
convivència familiar, entenent aquesta per la constituïda per la persona sol·licitant i les 
que convisquin amb ella, amb les que existeixi una relació de parentiu o anàloga. 
 
3.- Requisits per poder percebre l’ajut 
 
 

- Estar empadronat a la ciutat de Roses o tenir algun vincle amb Roses i/o rodalies. 
- Tenir una malaltia oncològica diagnosticada. 
- Tenir uns ingressos econòmics dins la unitat de convivència familiar segons els 

barems establerts a la Taula 1. Es consideren ingressos de la unitat familiar tots 
aquells diners que qualsevol membre de la família pugui percebre per motiu de 
treball, pensions o prestacions. Segons les condicions socioeconòmiques, que 
seran valorades per l’equip tècnic de la Fundació Roses Contra el Càncer, es 
podran habilitar aquests ajuts amb caràcter extraordinari. 
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4.- Criteris de valoració específics 
 
4.1.- Ajut Medicament Cost 0 
 
Segons el Real Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
prestacions, un cop diagnosticada la malaltia oncològica, la Fundació Roses Contra el 
Càncer finançarà la part resultant segons el sistema de copagament proporcional al 
nivell de renda individual dels medicaments que se’n derivin específicament pel 
tractament oncològic. 
 
Caldrà presentar les receptes mèdiques i els tiquets de compra. Aquest ajut es 
proporcionarà durant el tractament oncològic, fins a un màxim de 2 anys, prorrogable fins 
a 6 mesos més, segons valoració de l’equip tècnic de la Fundació. 
 
4.2.- Ajut per transport 
 
Un cop diagnosticada la malaltia oncològica, l’equip tècnic de la Fundació Roses Contra 
el Càncer realitzarà una valoració socioeconòmica de la persona usuària, tenint en 
compte la unitat familiar de convivència segons els barems establerts a la Taula 1, i 
determinarà la concessió o denegació d’aquest ajut. 
 
L’ajut per transport es proporcionarà únicament quan es donin les següents premisses: 

- sigui necessari el desplaçament a un centre hospitalari per motius relacionats amb 
la malaltia oncològica. 

- no hi hagi servei d’ambulància, transport sanitari públic per realitzar aquest tipus 
de visita o tractament oncològic.   

- es doni dins el territori de la comunitat autònoma. 
 

L’ajut per transport es proporcionarà durant el tractament oncològic i un cop finalitzat 
aquest, es podran pagar les visites de seguiment oncològic fins a 5 anys després de la 
data d’alta de la malaltia oncològica per visites de control) 
 
4.3.- Préstec material tècnic 
 
La Fundació Roses Contra el Càncer disposa de material tècnic per facilitar les activitats 
de la vida diària i la millora d’aquestes. El material tècnic de que es disposa és fruït de la 
donació i de l’adquisició mitjançant les aportacions de socis i de les diferents activitats 
que es duen a terme anualment. 
 
Pels ajuts tècnics no es realitzarà una valoració econòmica, únicament es realitzarà el 
préstec del material tècnic quan l’equip tècnic així ho valori, tenint en compte si la 
necessitat que genera l’ús del material tècnic ve determinat per una malaltia oncològica.  
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Es podrà adquirir el material tècnic sempre i quan se’n disposi. En cas de no haver-hi en 
estoc, es quedarà en llista d’espera fins que hi hagi alguna devolució o retorn. 
 
El material tècnic que es lliura caldrà que sigui retornat en les mateixes condicions en 
què ha estat lliurat. 
 
L’equip tècnic determinarà si cal deixar alguna fiança i la quantia d’aquesta, que serà 
retornada un cop es realitzi la devolució del material tècnic en l’estat en què aquest va 
ser prestat. 
 
4.4.- Ajut per material ortopèdic 
 
Segons el Real Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
prestacions, un cop diagnosticada la malaltia oncològica, la Fundació Roses Contra el 
Càncer finançarà la part resultant segons el sistema de copagament proporcional al 
nivell de renda individual (Taula 1) del material ortopèdic que se’n derivi específicament 
pel tractament oncològic.  
 
Caldrà presentar les receptes mèdiques del metge especialista i els tiquets de compra. 
Aquest ajut es proporcionarà durant els sis primers mesos de tractament oncològic. A 
partir del setè mes, la Fundació Roses Contra el Càncer abonarà el 50% del cost derivat 
del cost del material ortopèdic relacionat amb la malaltia oncològica, fins a un màxim de 
2 any, amb possibilitat de pròrroga de 6 mesos segons avaluació de l’equip tècnic. 
 
4.5.- Ajut econòmic per situacions d’urgència de risc social 
 
L’equip tècnic de la Fundació Roses Contra el Càncer valorarà aquells casos en que hi 
hagi una possible situació d’urgència social, coordinant-se amb tots aquells serveis i 
entitats del tercer sector (serveis socials de l’Ajuntament, Creu Roja, Caritas, ambulatori, 
hospitals, centres sociosanitaris) per tal de realitzar un treball en xarxa i valorar la 
necessitat de donar cobertura a situacions d’emergència que puguin sorgir. Aquest ajut 
es pot concedir fins un màxim de 5 anys des de la data d’alta de la malaltia oncològica, 
segons avaluació de la malaltia oncològica. 
 
4.6.- Ajut hotel cost zero 
 
La Fundació Roses contra el Càncer i l’Hotel Ibis Budget de Girona i Barcelona, tenen un 
acord signat per donar ajut a familiars i acompanyants d’una persona malalta de càncer, 
amb domicili a Roses, que es troba ingressada a l’Hospital Trueta de Girona per motius 
oncològics. Aquest ajut consisteix en l’estada a l’Hotel Ibis per a un màxim de 5 nits, 
sense esmorzar, una habitació per a dues persones. La Fundació Roses Contra el 
Càncer assumirà el cost de la factura corresponent a les nits d’hotel sense esmorzar, per 
a un màxim de 5 nits a l’any per a usuari. Les despeses extres les assumirà la persona 
que hagi fet ús del servei. Aquest ajut es pot concedir durant tot el tractament i fins un 

mailto:fundacio@fundacioroses.org
http://www.fundacioroses.org/


 

Carrer Espronceda, 44 – 17480 ROSES 
Telèfons 972 15 12 95 – 619 18 29 38 

fundacio@fundacioroses.org 
www.fundacioroses.org 

NIF G17569443 

màxim de 5 anys des de la data d’alta de la malaltia oncològica, en el cas d’eventual 
ingrés hospitalari. 
 
4.7.- Ajut per servei de fisioterapeuta per limfedema 
 
La Fundació Roses Contra el càncer proposa un servei de tractament del limfedema per 
aquelles persones usuàries que ho necessiten com a conseqüència de la malaltia 
oncològica.  
 
Servei Pressoteràpia FSE:  Màxim 6 sessions de 40 euros (5€ a càrrec de la FSE, 15€ a 
càrrec de la Fundació, 20€ a càrrec de l’usuari 
 
Servei fisioteràpia FRCC: Màxim  20 sessions, sistema de copagament proporcional al 
nivell de renda individual (Taula 1) 
 
4.8.- Ajut per servei de fisioteràpia pal·liativa a domicili 
 
La Fundació Roses Contra el Càncer ofereix el servei d’un/a fisioterapeuta que es 
desplaça al domicili d’aquelles persones que per la seva malaltia oncològica en estat 
pal·liatiu, no poden desplaçar-se al centre de fisioteràpia. Aquests malalts són derivats 
per professionals del PADES o pels gestors de casos del CAP de Roses. Les tècniques 
de la Fundació Roses Contra el Càncer derivaran el cas al fisioterapeuta mitjançant una 
fitxa tècnica i la petició del metge. 
 
El preu establert amb el fisioterapeuta per a les persones que van derivades de la 
Fundació Roses Contra el Càncer és de 30€ l’hora. La Fundació Roses Contra el càncer 
finançarà la part resultant segons el sistema de copagament proporcional al nivell de 
renda individual (Taula 1) fins a un màxim de 25 sessions. Un cop finalitzat, l’equip tècnic 
de la Fundació valorarà la continuïtat del servei o la seva finalització. 
 
4.9.- Ajut per servei d’acupuntura 
 
La Fundació Roses Contra el Càncer ha establert un acord amb la Dra. Esther Segura 
del Centre Mèdic d’Acupuntura Shui Roses per oferir aquest servei a aquelles persones 
que presenten dolor derivat de la malaltia oncològica. S’ofereixen 10 sessions gratuïtes 
d’acupuntura.  
 
4.10.- Servei de préstec i venda de perruques 
 
La Fundació Roses Contra el Càncer disposa d’un estoc de perruques gratuïtes per a 
aquelles persones que pel seu tractament oncològic ho requereixin. Aquest préstec es 
pot concedir durant el tractament i fins 2 anys després d’acabar el tractament. 
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4.11.- Servei d’Assessorament Dietètic 
 
La Fundació Roses Contra el Càncer ofereix el servei d’assessorament dietètic a través 
d’una nutricionista titulada per a aquelles persones que per la seva malaltia oncològica 
ho hagin de menester. Aquest servei és gratuït i serà derivat per la psicooncòloga de la 
Fundació Roses Contra el Càncer mitjançant un correu electrònic a la nutricionista amb 
una explicació de salut de la persona usuària. La nutricionista valorarà la durada de les 
sessions. Aquest assessorament es pot dur a terme durant un màxim de 5 anys. 
 
4.12.- Servei de Micropigmentació oncològica 
 
La Fundació Roses Contra el Càncer ofereix un ajut econòmic pel servei de 
micropigmentació, utilitzant aquesta tècnica per formar una aurèola després d’una 
intervenció de reconstrucció del pit, així com també la perfilació de les celles, per 
aquelles persones que ho vulguin fer.  
 
L’ajut es farà en forma d’ajut en efectiu per que l’usuari pugui realitzar el pagament al 
professional amb qui tenim un conveni. Aquest servei es pot sol·licitar en un termini de 5 
anys després de la data d’alta de la malaltia oncològica. 
 
4.13. Servei de taxi per a tractament de radioteràpia 
 
La Fundació Roses Contra el Càncer ofereix un servei de transport per a aquelles 
persones usuàries de la Fundació que han de fer tractaments de radioteràpia a l’ICO 
Girona. El transport es fa en taxi. 
 
Hi ha usuaris i famílies que per la seva situació socioeconòmica i la seva situació de 
salut, tenen greus dificultats per poder accedir a realitzar-se els tractaments de 
radioteràpia a l’ICO Girona diàriament. 
 
Requisits per poder percebre l’ajut 
 

- Estar empadronat a la ciutat de Roses o tenir algun vincle amb Roses. 
- Tenir una malaltia oncològica diagnosticada. 
- Haver de fer tractament de radioteràpia a l’ICO Girona. 
- No tenir possibilitat de ser acompanyat per algun familiar directe. 
- Tenir uns ingressos econòmics dins la unitat de convivència familiar segons els 

barems establerts a la Taula 1. Es consideren ingressos de la unitat familiar tots 
aquells diners que qualsevol membre de la família pugui percebre per motiu de 
treball, pensions o prestacions.  

  
 
La valoració de l’atorgament del servei de taxi, per part de l’equip tècnic, es farà tenint en 
compte els ingressos econòmics de la unitat de convivència familiar, entenent aquesta 
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per la constituïda per la persona sol·licitant i les que convisquin amb ella, amb les que 
existeixi una relació de parentiu o anàloga. 
 
S’estableix un sistema de corresponsabilitat en el pagament del servei de taxi per 
radioteràpia, en què es demanarà a l’usuari l’aportació econòmica corresponent a un 
percentatge de la factura presentada pel taxista, sempre en funció dels ingressos 
econòmics de la persona usuària i dels criteris de valoració de l’equip tècnic de la 
Fundació. Les factures del taxi es faran a nom de la Fundació que pagarà directament la 
factura al professional a final de mes. L’usuari pagarà la seva part a la Fundació amb 
concepte de donatiu per col·laborar al finançament d’aquest mateix servei. 
 
Aquest servei s’inicia el dia 1 de gener de 2020. 
 
 
5.- Obligacions de les persones beneficiàries 
 
Les obligacions de les persones beneficiàries són: 

a) acreditar els requisits demanats per tenir accés als ajuts econòmics i tècnics  
b) aportar els documents justificatius necessaris per aquesta acreditació 
c) destinar l’ajut a la finalitat que la va motivar 
d) comunicar a la Fundació Roses Contra el Càncer les variacions o canvis existents 

en la situació social o econòmica de la persona usuària o de la unitat de 
convivència. 

 
Última revisió:  ABRIL 2022 
Revisable cada 2 anys. 
 
 
Taula 1 
 

De 0€ a 10.000€ anuals  Usuari paga el 0%    FRCC paga el 100% 

 

De 10.000€ a 18.000€ anuals Usuari paga el 10%   FRCC paga el 90% 

 

De 18.000€ a 39.000€ anuals      Usuari paga el 30%                      FRCC paga el 70% 

 

De 39.000€ a 60.000€ anuals      Usuari paga el 50%                      FRCC paga el 50% 

 

De 60.000€ a 100.000€ anuals Usuari paga el 80%   FRCC paga el 20% 

 

Més de 100.000€ anuals  Usuari paga el 100%  FRCC paga 0% 
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