
SOLICITUDE DO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR

Modalidade Libre Concorrencia

1. DATOS DO/A SOLICITANTE

Nome e apelidos: D.N.I.:

Data nacemento: Lugar nacemento: Sexo: Home     
           
 

Estado Civil:

Enderezo: Código Postal:

Teléfono:

Réxime de tenza da vivienda:  _____ Propiedade ______  Alugada _____      Outras  ………………………  

2. DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL

Nome e apelidos: D.N.I.:

Enderezo: Código Postal:

Relación co interesado/a: Teléfono:

3. MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA

NOME E APELIDOS
DATA DE

NACEMENTO

GRAO DE PARENTESCO
COA PERSOA
SOLICITANTE

TELÉFONO CONTACTO

4.  DECLARACIÓN

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados na presente solicitude e quedo enterado/a da obrigación
de comuncar ó Departamento de Servizos Sociais deste Concello calquera variación que poidera producirse no sucesivo e son conscente
de que a ocultación ou falsedade destos datos pode ser motivo suficiente para a cancelación do servicio. 

Ames, a 7  de  Decembro de 2016.-

Sinatura

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES



DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR 

____  impreso  normalizado  de  solicitude,  debidamente  asinado  polo/a  solicitante  do  servizo  ou

representantes legais

____documento identificativo do/a solicitante e da unidade familiar de convivencia

____ libro de familia ou documento que acredite a filiación, de ser o caso

____ certificado de convivencia con data de alta

____ tarxeta da Seguridade Social

____  informes  médicos  actualizados  no caso  de  que  a persoa  solicitante  e  os  familiares  que

formen a unidade familiar necesiten xustificar as súas limitacións físicas, psíquicas e/ou sensoriais.

____certificado de minusvalidez, de ser o caso

____ resolución do Programa Individualizado de Atención, de ser o caso

____ xustificantes de ingresos da persoa solicitante, do conxuxe ou parella de feito e de todas

aquelas persoas que convivan no núcleo de convivencia e dependan económicamente da persoa

solicitante, expedidos polo organimo, empresa ou entidade polo que os perciba.  Naqueles casos

nos que careza de documentación acreditativa, asinaráse unha declaración xurada de ingresos.

____ declaración da renda da persoa solicitante, do conxuxe ou parella de feito e de todas aquelas

persoas  que  convivan  no  núcleo  de  convivencia  e  dependan  económicamente  da  persoa

solicitante. No seu defecto, certificado de imputacións de rendas do último exercicio. En todo caso,

as  persoas  obrigadas  a  presentar  esta  documentación  poderán  asinar  unha  autorización  para

acceder a estos datos dende o departamento de servizos sociais.

____certificado de patrimonio, ou ben autorización para obtelo dende o departamento de servizos

sociais no caso de que a persoa solicitante  non poida achegalo.

____certificado do número de conta bancaria e documento de  autorización por parte da persoa

beficiaria aos efectos do abono da cuota correspondente, de ser o caso.

____xustificante de gastos da vivenda (aluguer, hipoteca) 

____ demáis documentación que se considere pertinente polo departamento de servizos sociais a

efectos de valorar as condicións da persoa solicitante e de todos aqueles aspectos que deben ser

tidos en conta no baremo da concesión do servizo


