Barems per atorgar beques als usuaris
Centre de Dia Josep Roqué i Castell
1. CRITERIS INCLUSIÓ
a. Fer una despesa mínima de 100€ al mes
b. Ser de Manlleu
c. No ser propietari de segona residència
d. No superar els 15.000€ d’estalvis (en cas de matrimonis es divideix entre 2)
e. No tenir accés als ajuts de la Llei de Dependència
f. No rebre prestació per cuidador no professional (CNP) o prestació vinculada a
centre de dia (PEV)
g. En el cas de poder tramitar la Llei de Dependència i rebre grau, es podrà
percebre la bonificació fins a la data en què es faci efectiva la resolució de Llei
de Dependència amb vinculació a la PEV
h. Pendent d’accés a plaça pública de centre de dia (per manca de plaça)
i. Casos d’alt risc social
2. BAREMS
Ingressos:
i. Pensions
ii. Ingressos derivats d’altra naturalesa (lloguers, rendes...)
iii. Prestacions percebudes (ajudes a la llar, etc.)
iv. Restar-hi el lloguer o hipoteca (sempre la part corresponent al candidat)
v. Restar-hi despeses bàsiques de la llar, llum, aigua, gas, telèfon... (sempre
la part corresponent al candidat)
3. BONIFICACIONS:
- De 0 a 550€ d’ingressos mensuals: 75% de l’import
- De 550€ a 750 € d’ingressos mensuals: 50% de l’import
- De 750€ a 1.000€ d’ingressos mensuals: 25 % de l’import
La bonificació mensual, en cap cas no superarà l’import màxim equivalent a Grau
III de Dependència.
4. REVISÓ DE LA BECA
Tindrà un període màxim d’un any revisable
Les beques tindran un import màxim anual que no es podrà superar . Si el fons
destinat es consumeix abans dels 12 mesos naturals des de la seva aprovació, no se
seguirà fent la bonificació fins passat aquest any natural.
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5. SIGNATURA DE COMPROMÍS
Caldrà firma annexa en el contracte de centre de dia, especificant la durada de la
mateixa i especificant que les beques estan subjectes a les donacions recaptades a tal
efecte. Es podrà rescindir la beca per falta de fons.

Documentació que cal portar:





Fotocòpia del DNI dels residents en el domicili
Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’interessat
Certificat de pensions i ingressos
Declaració de la Renda (si la fan) i /o resum de moviments bancaris on quedin reflectits
els ingressos i despeses de l’últim any
 Comprovants de comptes bancaris
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