
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES AMB 

DEPENDÈNCIA DEL MUNICIPI DE LLAMBILLES – EXERCICI 2021 
 
Primer. Destinataris 

Podran concórrer a aquests ajuts les persones que reuneixin els requisits 
següents: 
Persones físiques empadronades al municipi de Llambilles, amb nivells de Gran 
dependència, dependència severa o moderada, que compleixin els requisits 
següents: 

 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 de 60.000 euros. Conformen unitat familiar tots els 
membres que figuren empadronats al mateix domicili que el beneficiari, a 
excepció dels ingressos obtinguts pel cuidador o cuidadora de la persona 
depenent quan aquest/a està empadronat al mateix domicili. 

 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. 

 
Segon. Concepte subvencionable 
Seran objecte d’ajut les persones amb dependències greus en el seu propi entorn 
social i familiar habitual, respectant la voluntat de permanència en el seu domicili. 
 
Tercer. Bases reguladores 
Aquesta convocatòria es regirà per les bases reguladores, aprovades per la 
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26/08/2021 i publicades 
íntegrament en el BOP núm. 168 de 01/09/2021. 
 
Quart. Crèdits pressupostaris 

Els crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció són de 15.000,00 €, a 
càrrec de la partida pressupostària 21.231.48000 
 
Cinquè. Import de la subvenció 

La quantia màxima de l’ajut de suport a les persones amb dependència serà de 
3.000 €/ any/beneficiari. 
 
Sisè. Termini presentació sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds s’obrirà des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el dia 19 novembre de 
2021. 
 
La petició ha d’anar acompanyada obligatòriament dels documents següents: 

•   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 de tots els membres de la unitat familiar: 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. 

 


