
TÍTOL CONVOCATÒRIA:  Ajuts per arranjament d'habitatges

Bases Reguladores: BR per a concessió d'ajuts econòmics per fer front a necessitats
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

Objecte: Ajuts per arranjament d'habitatges

Aplicació pressupostària: 231- 48000

Import màxim convocatòria: 1.000,00 €

Procediment de concessió: concurrència competitiva.

Destinataris:  Qualsevol  persona   empadronada  al  municipi  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres, amb una antiguitat mínima de 6 mesos, que acrediti una residència habitual i
efectiva en el municipi, i es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica tot reunint
alguna de les següents situacions:

- Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.
- Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació
de dependència.
- Persones major de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Termini de sol·licitud:  Obert durant tots els dies de l'any. Caldrà sol·licitar cita prèvia
amb l'equip de serveis socials qui facilitarà el formulari de sol·licitud i informarà del règim
jurídic aplicable a aquesta convocatòria.

Documentació i requisits específics:  Per tal d'acreditar el compliment dels requisits
exigits a les bases i facilitar la informació necessària per aplicar els criteris d'atorgament i
baremació de les quanties de les prestacions, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de
la documentació general establerta a les bases  reguladores juntament amb la següent
documentació específica:

- Informe de salut que justifiqui les dificultats greus per desenvolupar les activitats de la
vida diària.
- Certificat de la discapacitat i /o amb resolució de  grau de dependència.
- Visita prèvia al domicili per part de l´equip de serveis socials per valorar la necessitat de l
´arranjament.

Criteris d'atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions: ANNEX
1 i 2 de les Bases Reguladores.  
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Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat: Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria
resten sotmesos a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la
normativa que la desenvolupa i en el seu compliment els atorgaments  seran degudament
informats a Base de Dades Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim  de
publicació previst a la LGS en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció
civil  del dret de l'honor, a la intimitat personal i  familiar i  a la pròpia imatge, i  queden
sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament. 

L'acceptació de l'ajut  comporta el coneixement del règim  jurídic aplicable.
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