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JUSTIFICACIÓ
Els jugadors de futbol Oriol Romeu i Aleix Garcia, tots dos d’Ulldecona, han signat
recentment un conveni de col·laboració amb la Fundació Ulldecona per fer possible un
programa de beques per al servei d’ajuda a domicili i per a l’Espai de Respir per a
persones grans amb dificultats econòmiques.
Segons la información publicada en la web de l’Ajuntament, “l’actual crisi econòmica,
conseqüència de la pandèmia dels darrers mesos, ha provocat un augment notable de
persones grans en pensions baixes que han de donar suport a les seues famílies, bé
perquè han vist reduïts dràsticament els seus ingressos o bé perquè s’han quedat
directament sense feina i, hem detectat que el primer que retallen és el seu benestar
personal i les hores d’assistència que reben”.
Amb la voluntat de revertir aquesta situació i donar resposta a les necessitats d’aquestes
persones, s’ha posat en marxa el programa de beques, que comptarà amb un finançament
de 15.000 euros aportats per Oriol Romeu i Aleix Garcia. Així, totes aquelles persones
grans que ho necessiten i siguen derivades des de l’Equip Bàsic d’Atenció Social, podran
comptar amb el servei d’assistència domiciliària, podran anar al servei de l’Espai de Respir,
que compta també amb servei de menjador i/o utilitzar el transport adaptat.

CRITERIS DE DERIVACIÓ
REQUISITS:


Persones empadronades al municipi i residents, sense requisit mínim de
temporalitat d’empadronament.



Persones majors de 65 anys.



Ingressos econòmics iguals o inferiors a 1.5 l’IRSC (Índex de suficiència de
Catalunya). Es tindran en compte els ingressos de la persona sol·licitant i els del
cònjuge o relació anàloga.
o

Ingressos:


Pensions, subsidis i prestacions socials (jubilació, invalidesa,
prestació econòmica cuidador no professional), des de l’01/01/2020.



Rendes de capital i de la propietat.



NO es comptabilitzarà: PUA, ajuts per a l’adaptació de l’habitatge,
ajuts d’urgència per desnonament i prestacions econòmiques de
dependència (vinculades a servei)



Tindre reconeguda una discapacitat igual o superior 33% i/o un reconeixement de
dependència (G. I, II o III). Si no es disposa de cap resolució, és imprescindible
haver presentat la sol·licitud als Serveis Socials.



No disposar de xarxa familiar de suport o sobrecàrrega de la persona cuidadora
principal.



Es tindran en compte per a aquest càlcul econòmic les quanties econòmiques que
fixa l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya desplegades de manera gradual
segons el nombre de membres1.

Nº DE MEMBRES

IMPORT 2020

1.5 IRSC

1 membre

569,12€

853,68€

2n membre

739,86€

1.109,79€

3r membre

961,81€

1.442,71€

4t membre

1.250,36€

1.875,54€

Les sol·licituds amb ingressos inferiors a l’IRSC seran becades al 100% i entre l’1 i
1.5 IRSC amb un 50%.

SITUACIONS ESPECIALS:


Es valoraran possibles situacions d’urgència de famílies amb menors a càrrec per
tal de poder fer ús del servei de menjador escolar (en aquelles situacions no
contemplades en les beques de menjador escolar)



1

Qualsevol altra situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa per l’EBAS.

Es pren com a referencia el que estableix l’article 15.3 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

PERMANÈNCIA DE L’AJUT:


Les derivacions es realitzaran fins el 31 d’agost de 2021 o fins exhaurir la partida
pressupostària.



La durada inicial es preveu de 3 mesos.



Es valorarà per part de l’EBAS i la Fundació Ulldecona la continuïtat d’aquesta
prestació un cop finalitzat el termini indicat.

SERVEIS INCLOSOS EN LES BEQUES:
La Fundació Ulldecona és una entitat sense ànim de lucre i actualment ofereix serveis
d’atenció domiciliària, Espai de respir, transport adaptat i serveis de neteja:

Per a Serveis d’ajuda al Domicili d’atenció personal, s’estableix un màxim

o

de 30 hores/mes de beca.
o

Per a Serveis de neteja de la Llar, s’estableix un màxim de 8 hores/mes de
beca.

o

Per a l’Espai de Respir es tindrà en compte si la persona usuària és
beneficiària de la Prestació Econòmica per Cuidador Familiar per tal de
descomptar-la en el import de la beca.

No serà incompatible poder rebre una beca per més d’un Servei de la Fundació
Ulldecona, si el Pla de d’Intervenció amb l’EBAS ho contempla.

SOL·LICITUD DE L’AJUT:


Es formalitzarà segons document annex.



En el cas del servei d’ajuda al domicili, aquests s’atorguen a la unitat familiar de
convivència, no els podrà sol·licitar cap altre membre més de la mateixa unitat
familiar.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA I OBLIGATÒRIA:
Per a la valoració de la situació de necessitat es demanarà la documentació següent:


Sol·licitud i declaració responsable degudament emplenada i firmada.



Autorització de protecció de dades degudament firmada per totes les persones de la
unitat de convivència majors de 18 anys i l’autorització dels adults responsables
dels menors.



Còpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de
convivència que en disposin. En el supòsit de persones que no tinguin la
nacionalitat espanyola, còpia NIE, passaport o document que legalment el
substitueixi.



Resolució de discapacitat i/o dependència



Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents (2 mesos anteriors a la
sol·licitud)



Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals.



Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la
situació pugui ser requerida.

Sol·licitud i declaració responsable per tenir accés a les beques
de la Fundació Ulldecona
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms: _________________________________________________________
DNI:________________________________ Telèfon:____________________________
Adreça: _______________________________________________________________
Població: ____________________________________ Codi postal: _______________
Correu electrònic: _______________________________________________________
Per la present, sol·licito l’accés al programa de beques de SAD i Espai de respir,i
per això,
MANIFESTO:
1.- Que la meva unitat familiar o convivencial està formada per ___________ persones i
d’aquestes _____ tenen entre 0 i 18 anys, _______tenen entre 18 i 65 anys i
________més de 65 anys.
2.- Que de la meva unitat familiar o convivencial _______ persones tenen reconeguda
una discapacitat / dependència
3.- Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, com també les
que s’aportaran als professionals per l’elaboració de la valoració pertinent. Em
comprometo a aportar els documents que calgui, i estic assabentat/ada que la falsedat
o ocultació de dades podria ser motiu de cancel·lació o podria deixar sense efecte
aquesta sol·licitud.
Per tal que l’equip bàsic de serveis socials pugui valorar la meva situació i la de
la meva unitat de convivència, signo les següents autoritzacions:
1.- D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció
de dades de caràcter personal, l’interessat dona el seu consentiment de forma expressa
al tractament de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran
incorporades a un fitxer el titular i responsable del qual és el Consell Comarcal del
Montsià. Sempre que ho consideri oportú, podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves
dades adreçant-se per escrit a aquest Consell Comarcal.

2.- Accepto que l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria de la
Seguretat Social, dipositàries de les meves dades personals, les cedeixin al Consell
Comarcal del Montsià, a l’efecte de poder comprovar que es compleixen les condicions
requerides per a l’accés a la prestació que se sol·licita.
Dades que es sol·liciten:
Consulta al padró d’habitants
Dades contingudes a l’IRPF (Agència Tributària)
Informe de situació d’una persona física (Tresoreria General de la Seguretat Social)

I per què així consti als efectes oportuns, signo la present declaració a:
________________, __ de ________________ de 2020
Signatura:

