AJUNTAMENT
DE PEGO

Se r v e i s So c i a l s

LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTOOMIA PERSOAL I ATECIÓ A LES PERSOES E
SITUACIÓ DE DEPEDÈCIA.

Des de Serveis Socials, i baix la nova direcció del Regidor Àngel Sendra i Piera,

ja s’està

aplicant la nova Llei de Dependència del Govern Central, per tal que totes aquelles persones
que tinguen al seu càrrec persones amb una cura especial, puguen sol·licitar el reconeixement
de la situació de dependència i

beneficiar-se d’ajudes especifiques per millorar la seua

qualitat de vida.

Què s’entén per dependència?
“El estat de caràcter permanent en que es troben les persones que, per raons derivades de l’
edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental,
intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’un altra o altres persones o ajudes importants
per poder realitzar activitats bàsiques de la vida diària, en el cas de persones amb
discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per l’autonomia personal”.

A qui va dirigida?

A les persones que es troben en situació de dependència:


Persones majors dependents.



Discapacitats moderats, severs o grans dependents.



Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència.



Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

Plaça Ajuntament, 1 03780 Pego / Alacant Tel: 96 557 00 11 Fax: 96 557 25 83 www.pego.org e-mail: webmaster@pego.org

AJUNTAMENT
DE PEGO

Se r v e i s So c i a l s

Sol·licitud de Reconeixement de la situació de Dependència: Procediment.
S’inicia a instància del possible beneficiari o del representant, a la Mancomunitat de Serveis
Socials de Pego, l’Atzúvia i les Valls. C/ Sant Agustí, 6 de Pego. Telèfon 96 557 06 01 (cita prèvia
amb la Treballadora Social).
Documentació a aportar:
 Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.
 Informe de Salut.
 Fotocòpia compulsada DNI del sol·licitant
 Certificat d’empadronament.
 Si fos el cas, fotocòpia del certificat de minusvalidesa.
En els casos en que el sol·licitant actue mitjançant representant legal o guardador de fet,
haurà d’ aportar a més a més la següent documentació:
-

Acreditatiu de la representació legal.

-

Fotocòpia Compulsada del DNI/NIE del representant legal o guardador de fet.

Link: (informació i formularis )
http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=trues
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