ANEXO I : SOLICITUDE
De acordo co previsto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos incluídos
nesta solicitude serán rexistrados en ficheiros automatizados responsabilidade da Entidade Local, para xestión de usuarios/as con acceso
aos ficheiros con datos de carácter persoal, sen que estea prevista ningunha cesión de ditos datos. Os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación de datos e oposición poderanse realizar nos termos previstos na devandita Lei.

SOLICITUDE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR SELO DE ENTRADA
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DATA

DATOS DO/A SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

D.N.I

DATA NACEMENTO

SEGUNDO APELIDO
ESTADO CIVIL

RÚA/LUGAR

Nº/PISO

LOCALIDADE

PROFESIÓN

TELÉFONO

C.P.

PROVINCIA

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME

PRIMEIRO APELIDO

RUA/LUGAR

Nº/ PISO

SEGUNDO APELIDO

C.P.

LOCALIDADE

D.N.I.

TELÉFONO

SOLICITO, que logo das comprobacións que se consideren oportunas me sexa concedida a prestación do
Servizo de Axuda no Fogar na modalidade que sinalo:
□ MODALIDADE A
□ MODALIDADE B (persoas con resolución de situación de dependencia, Lei 39/2006)
para o que achego os documentos sinalados cunha cruz:
□ Fotocopia do DNI do/a solicitante.
□ Volante de empadroamento colectivo dos membros de convivencia
□ Fotocopia da cartilla de asistencia sanitaria.
□ Xustificantes de ingresos económicos da persoa usuaria, do seu cónxuxe ou parella de feito e das persoas convivintes

□
□

económicamente dependentes, mediante os documentos que se sinalan:
□ Copia compulsada da última declaración da renda ou certificación negativa de non facela.
□ No caso de non estar obrigado a presentar declaración da renda, presentar: certificacións de pensións ou
prestacións percibidas no último ano impositivo, e/ou nóminas correspondentes ó mesmo periodo.
□ No suposto de percepción de ingresos irregulares en contía e periodicidade, xustificante dos ingresos percibidos
nos doce meses anteriores á data da solicitude.
□ Certificacións catastrais sobre bens rústicos, urbanos e industriais (Gerencia Territorial do Catastro).
□ Calquera outro documento acreditativo da situación económica-laboral (vida laboral, certificación desemprego, )
Cando corresponda, informe médico que indique o nivel de autonomía persoal. (ANEXO IV)
Cando corresponda, resolución do recoñecemento do grao e nivel de dependencia e resolución do PIA.

O/A solicitante autoriza ao Servizo de Benestar Social e Educación do Concello de Pontevedra a recadar os
documentos que obren noutros servizos municipais, así coma a información adicional que se considere
necesaria para completar o expediente dirixíndose aos órganos públicos ou privados competentes.

Pontevedra, _____ de_______________ de 200
Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

