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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MENORCA

7432 Extracte de l’Acord del Consell Executiu de 3 d’agost de 2020, relatiu a l’aprovació de les bases que
regeixen la concessió d’ajuts per a persones majors de 65 anys o amb discapacitat reconeguda i de la
convocatòria per a l’any 2020 (Exp. 1818-2020-000001)

BDNS 520129 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519578):

Primer. Beneficiaris

Segons les següents línies de subvenció:

Majors de 65 anys:

sol·licitud objecte d'ajut:Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques que en el moment de realitzar la 

a) Estiguin empadronades a qualcun municipi de Menorca.
b) Tenguin 65 anys o més.
c) Que durant el darrer exercici fiscal disponible hagin tingut uns ingressos anuals iguals o inferiors al màxim detallat en l'apartat 14.
c de la 14a base.

Discapacitat reconeguda:

sol·licitud objecte d'ajut:Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques que en el moment de realitzar la 

a) Estiguin empadronades a qualcun municipi de Menorca.
b) Tenguin manco de 65 anys d'edat.
c) Pateixin un grau de discapacitat reconegut del 33 % o més (o també ser beneficiari d'una pensió per incapacitat permanent total,
absoluta o de gran invalidesa).
d) Si durant el darrer exercici fiscal disponible les dites persones o la seva unitat familiar, si escau, hagin tingut uns ingressos anuals
iguals o inferiors al màxim detallat en l'apartat 17.c de la 17a base.

Segon. Objecte

Pel que fa a les persones majors de 65 anys, l'objecte dels ajuts classificats en aquesta 1a línia és millorar la qualitat de vida i la promoció del
benestar social de les persones majors de 65 anys.

Quant a les persones amb discapacitat reconeguda, l'objecte de la 2a línia dels ajuts és millorar la qualitat de vida i la promoció del benestar
social de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial reconeguda que siguin menors de 65 anys.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu de dia 03.08.2020.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 200.000 euros (dos-cents mil euros), segons el següent desglossament:

Línies de subvenció IGM (en EUROS)

Majors de 65 anys: 100.000,00
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Línies de subvenció IGM (en EUROS)

Discapacitat reconeguda: 100.000,00

Totes les línies d'ajuts: 200.000,00

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les persones físiques que de manera individual estiguin interessades a acollir-se als presents ajuts, o les que les representin de manera legal,
hauran de presentar les seves sol·licituds, d'acord amb els models normalitzats a aquest efecte, dins el termini d'un mes (o fins el primer dia
hàbil següent a aquest, si el terme recau en dia inhàbil) comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat l'anunci de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Sisè. Altres dades

Els imports màxims per a cada sol·licitud d'ajut i per cada línia de subvenció, serà de 2.500 euros.

 

Maó, 13 d'agost de 2020

Per delegació de la presidenta,
el secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón
(Decret 427/2019, d'11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)
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