BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES AMB
DEPENDÈNCIA
1. OBJECTE DELS AJUTS : Atorgament d’ajuts a persones amb dependències greus en el
seu propi entorn social i familiar habitual, respectant la voluntat de permanència en el seu
domicili.
2. DESTINATARIS : Persones físiques empadronades al municipi de Llambilles, amb nivells
de Gran dependència, dependència severa o moderada, que compleixin els requisits
establerts en les presents bases.
3. REQUISITS PER PODER SOL.LICITAR ELS AJUTS:
- Acreditar la residència en el municipi Llambilles en la data de formulació
de la sol•licitud, així com en els quatre anys anteriors i de forma
continuada, del beneficiari o del familiar directe de primer grau quan
només aquest darrer resideixi a Llambilles.
- Acreditar que els ingressos de la unitat familiar obtinguts al llarg de l’últim
any no superin la quantitat resultant de multiplicar el doble del salari
mínim interprofessional pel nombre de membres de la unitat familiar.
- Tenir reconegut un nivell de dependència en aplicació els barems de
valoració dels graus i nivells de dependència (BVD), d’acord amb la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència i Real decret
174/2011, d’11 de febrer, d’aprovació del barem de valoració de la
situació de dependència establert en la llei esmentada, i que tot seguit
es descriu literalment:
BAREM DE VALORACIÓ DELS GRAUS I NIVELLS DE DEPENDÈNCIA (BVD)
INTRODUCCIÓ: D’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, la dependència és “l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones
que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la
pèrdua d’autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra o
altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el
cas de les persones amb discapacitat intel•lectual o malaltia mental, altres suports per a la
seva autonomia personal”.
El barem de valoració de la dependència (d’ara endavant, BVD) permet determinar les
situacions de dependència moderada, dependència severa i de gran dependència,
a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses
activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport
intermitent o limitat per a la seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del
BVD de 25 a 49 punts. (BVD: Nivell 1 de 25-39 punts – Nivell 2 de 40-49 punts)
b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses
activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix el suport
permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a la seva autonomia
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personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 50 a 74 punts. (BVD: Nivell 1 de
50-64 punt – Nivell 2 de
65 a 74 punts)
c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per realitzar diferents
activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total
d’autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i
continu d’una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia
personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 75 a 100 punts. (BVD: Nivell 1 de
75-89 punts – Nivell 2 de 90-100 punts)
Així mateix, el BVD permet identificar els dos nivells de cada grau en funció de l’autonomia
personal i de la intensitat de
l’atenció que requereix d’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 26 de la Llei
39/2006, de 14 de desembre.
El BVD és aplicable en qualsevol situació de discapacitat i en qualsevol edat, a partir dels 3
anys.
En tots els casos, totes les sol•licituds presentades hauran d’estar informades favorablement
pels professionals del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
4. SUPÒSITS EXCEPCIONALS:
Podran concedir-se els ajuts previstos per aquesta convocatòria, amb caràcter excepcional,
malgrat que no es compleixin tots els requisits exigits per a la seva concessió (a excepció
del límit d’ingressos per unitat familiar especificat en el punt anterior d’aquestes bases),
sempre que s’acreditin de manera fefaent en la sol•licitud, la concurrència de circumstàncies
de marcada necessitat i que aquestes circumstàncies es justifiquin suficientment mitjançant
informe dels Serveis Socials d’Atenció Primària i informes mèdics.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Els interessats o els seus legals representants hauran de
formular la corresponent sol•licitud davant l’Ajuntament dins el termini que fixi la
convocatòria anual.
6. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN LA SOL•LICITUD:
• Instància de Sol•licitud, preferiblement electrònica
• Fotocòpia DNI del beneficiari.
• Certificat d’empadronament i de convivència amb tots els membres de la seva unitat
familiar.
• Resolució judicial que acrediti la representació legal, si s’escau.
• Dades econòmiques referides exclusivament al beneficiari: fotocòpia última declaració de
renta o, si no se’n fa, certificat
o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades, retribucions en
diners, etc. emesos per la
Seguretat Social o altres administracions o organismes públics o privats.
• Declaració jurada en el sentit que no es perceben altres ingressos que els declarats.
• Detall de necessitats concretes a atendre amb l’ajut que se sol•licita i del seu cost.
• Document de reconeixement/valoració del nivell de dependència en aplicació dels barems
exposats en l’apartat 4t.
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7. NATURALESA I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Les subvencions objecte d’aquestes
bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són revocables i reduïbles en tot
moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. Les
subvencions atorgades tindran el caràcter finalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al•legar com a precedent.
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, dins la població que
compleix els requisits establerts.
8 ÒRGAN COMPETENT PER A L’ATORGAMENT DELS AJUTS
L’atorgament dels ajuts correspondrà a la Junta de Govern Local, prèvia valoració dels
Serveis Socials bàsics d’Atenció Primària, previ informe de l’òrgan instructor i a proposta de
la Comissió de Valoració que es constitueix a tal efecte.
9. ÒRGAN INSTRUCTOR: L'òrgan instructor de l'expedient per a l'atorgament de les
subvencions previstes en aquestes bases serà la regidora responsable de l'àrea de benestar
social.
10. COMISSIÓ DE VALORACIÓ: Aquesta comissió serà formada per les persones
següents:
- L’Alcalde President
- La regidoria de benestar social
- Una treballadora social del Consorci de Benestar Social Salt-Gironès, que presta serveis
socials a Llambilles
Tindrà la funció d'emetre informe sobre la valoració efectuada de les sol·licituds i proposta
de concessió.
11. PROCEDIMENT: Un cop formulada la sol·licitud, l'òrgan instructor consultarà a l’equip
professional dels Serveis Socials bàsics d’Atenció Primària, que confirmaran el nivell de
dependència que presenta el sol·licitant i l’acompliment de la resta de requisits especificats
en les presents bases i quantes més actuacions siguin necessàries per verificar i comprovar
les dades sobre les quals s'ha de formular la proposta de resolució, de conformitat amb
l'article 24.2 i 24.3 de la Llei general de Subvencions, aprovada per Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
Avaluades les sol·licituds, aquestes se sotmetran a la Comissió de Valoració, per tal que
emeti informe en el qual es concreti el resultat de les valoracions de les sol·licituds
efectuades.
L'òrgan instructor, vist l'expedient i informe de la Comissió de Valoració, formularà la
proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als
interessats en la forma que s'estableixi en la convocatòria i concedint un termini de 10 dies
hàbils per presentació de les al·legacions.
En cas de no existir altres fets o al·legacions o noves proves presentades pels interessats,
es podrà prescindir del tràmit d'audiència i, en aquest cas, la proposta de
resolució formulada per l'òrgan instructor tindrà el caràcter de definitiva.
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La proposta de resolució definitiva serà comunicada als destinataris perquè expressin la
seva acceptació. En cas de no manifestar el contrari dins del termini de 15 dies, s'entendrà
acceptada la proposta de resolució, de conformitat amb l'article 61.2 del Reial decret
887/2003, de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Aprovada la proposta de resolució com a definitiva, la Junta de Govern resoldrà el
procediment concretant de la manera expressa la relació de sol·licitants els quals s'ha
concedit la subvenció i els quals se'ls ha desestimat les seves sol·licituds.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
mesos a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, excepte que la mateixa es
posposi a una data posterior.
12. QUANTIA:
12.1 - La quantia màxima de l’ajut de suport a les persones amb dependència serà de 3.000
€/ any/beneficiari.
12.2 - Aquelles persones que siguin usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), del
Consorci de Benestar Social Gironès- Salt, li serà descomptat a l’import total atorgat el 100%
de la quantia econòmica que per aquest servei abona l’Ajuntament de Llambilles al Consorci
de Benestar Social Gironès-Salt.
12.3 - El pagament de l’Ajut es realitzarà durant l’últim trimestre de l’any, excepte per causa
motivada, que permetrà el pagament mensual de l’ajut i serà resolta per l’Alcaldia
Presidència.
12.4 - L’import de l’ajut es determinarà en funció del grau i nivell de dependència
reconeguts/valorats, aplicant criteris de proporcionalitat respecte de la xifra màxima
establerta de 3.000€/any/beneficiari i la quantia màxima pressupostada en l’exercici
corresponent, sense que en cap cas la suma de l’ajut atorgat i dels altres ingressos o ajuts
que percebi el beneficiari per qualsevol concepte, puguin excedir de 23.000€/any.
12.5 – Atès que l’Ajuntament de Llambilles col•labora econòmicament amb les despeses
derivades d’altres serveis relacionats amb Benestar Social/Dependència, abonades als
beneficiaris o directes al gestor del servei, com és el cas de l’Hospital de Cassà de la Selva,
els beneficiaris de l’ajut que determinen aquestes bases, no podran rebre en el conjunt
d’ajudes municipals un import superior a 4.000 € anuals. El mateix límit es practicarà en
relació a altres serveis futurs on l’Ajuntament de Llambilles col·labori econòmicament
(Centres de Dia, etc.).
13. JUSTIFICACIÓ
13.1 - La justificació del compliment de la finalitat i de l’aplicació dels ajuts econòmics
atorgats a l’empara de les presents bases, s’haurà d’efectuar pels beneficiaris com a màxim
fins el mes de gener de l’any següent de la convocatòria aportant documentació acreditativa
de les despeses efectuades segons proposta presentada al moment de la sol•licitud.
S’admet la presentació dels justificants en el moment de la sol.licitud.
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13.2 – S’haurà de justificar el 100% de l’import econòmic atorgat, podent-se justificar el 50%
amb despeses derivades de l’atenció familiar cap al dependent presentant la documentació
que s’estableix al model de sol•licitud (segons model annex 3 i annex 4).
13.3 - En tot cas, no podrà optar-se novament als ajuts si prèviament o simultàniament a la
formulació de la sol•licitud, no es justifica l’aplicació de l’import rebut en l’anualitat anterior
per aquest mateix concepte.
14. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
La persona amb dependència o, en el seu cas, el seu representant legal, ha de comunicar a
la Corporació qualsevol variació que es produeixi en la seva situació personal o patrimonial
o en la de la seva família, que pugui ser causa de suspensió o
pèrdua dels ajuts.
Les persones beneficiàries dels ajuts d’aquest programa han de facilitar tota la informació
que els sigui requerida per part de l’Ajuntament de Llambilles, directament o per mitjà dels
Serveis Socials bàsics d’Atenció Primària
15. CONTROL
La Corporació podrà revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de
concessió en cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
L’ajut econòmic es deixarà de percebre des del moment en què no es compleixin els
requisits que exigeix aquesta bases.
16. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades de caràcter personal que s’hagin de facilitar per a l’obtenció dels ajuts s’inclouen
en el fitxer automatitzat, creat per l’Ajuntament de Llambilles, per al seguiment dels tràmits,
actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions.
En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de dades es compleixen els requeriments i
exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
En qualsevol moment es pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas,
cancel·lació, tot adreçant-se a l’AlcaldePresident de l’Ajuntament.
17. COMPATIBILITAT DE SUBVENCIONS
La subvenció serà compatible amb d’altres ajuts d’aquesta i/o
sempre i quan la totalitat d’elles no superi el 100% de la despesa.”

d’altres administracions
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