AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
FITXA SUBVENCIÓ PER A LES PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA ROASSA:
Què tracta aquesta subvenció?
Els Serveis d’Assistència Domiciliària (SAD) són prestats principalment en el domicili de la persona usuària i
s’orienten a resoldre dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Amb la
finalitat de fomentar, doncs, l’autonomia personal, la integració social i el desenvolupament personal de la gent
gran, s’estableixen les presents bases de subvenció, a fi i efecte que totes les famílies del municipi puguin
beneficiar-se del servei.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Les persones beneficiàries seran les persones usuàries del Servei d’Assistència Domiciliària prestat per ROASSA que
acrediti els requisits.
Quines actuacions son subvencionables?
Persones usuàries que tenen autoritzat un SAD social públic amb o sense reconeixement de la
dependència i demanen tenir hores del SAD ROASSA.
Persones usuàries que no tenen autoritzat cap SAD públic.
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 SAD públic emès per l’òrgan competent.
Quin és l’import de la subvenció?
L’import de la subvenció és del 50% sobre el preu/hora del SAD establert per ROASSA i assumit per la
persona usuària, exclòs l’IVA, pel nombre total d’hores aprovades per ROASSA per la persona beneficiària,
o en el cas de ser dos membres d’una mateixa unitat familiar la subvenció serà d’un 50% i d’un 30%
addicional sobre el preu/hora del SAD.
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
ROASSA

Quin és el termini de sol·licitud?
Sense termini

