AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
FITXA SUBVENCIÓ PER A LES PERSONES USUÀRIES DEL CENTRE RESIDENCIAL ROJAR:
Què tracta aquesta subvenció?
Tenint en compte les dificultats de la gent gran (econòmiques, de salut i dependència, familiars, etc.) i la de les
seves famílies en relació a la seva cura i manteniment, en el context actual, des de l’ajuntament es vol garantir
l’accés al servei de centre de dia i al de residència que s’ofereixen al municipi.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Les persones beneficiàries seran les persones usuàries del Centre Residencial Rojar.
Quines actuacions son subvencionables?
Persones usuàries residents a Ascó que tenen reconeguda la dependència i ocupen una plaça “pública”
tant com a residents o en el centre de dia.
Persones usuàries que resideixen a Ascó amb o sense reconeixement de la dependència, que no disposen
de plaça pública i ocupen una plaça privada de residència o de centre de dia.
Quins documents s’han de presentar?
Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant i/o usuària.
Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003 de 17
de novembre, General de Subvencions i al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
Documentació acreditativa de l’empadronament, de matrimoni o de descendència, segons correspongui.
Original i fotocòpia de l’Acord de Resolució del PIA on consti l’atorgament de la plaça i l’aportació
econòmica de la persona beneficiària.
Quin és l’import de la subvenció?
L’import de la subvenció vindrà determinat per ambdues tipologies de persones usuàries, amb un 50% de
subvenció sobre l’aportació de la persona beneficiària al cost del servei de residència o de centre de dia,
abans de l’aplicació del corresponent impost obligatori.
Com i on es pot presentar?
Personalment a:
Unitat d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament d’Ascó
C. Hospital, 4
43791 Ascó (Tarragona)
El termini de resolució serà de fins a 3 mesos des del moment de presentació de la sol·licitud
Quins departaments intervenen?
Unitat d’Ajuts i Subvencions

-

Secretaria
Centre Residencial Rojar

Quin és el termini de sol·licitud?
31 de desembre de 2018

