Registre d'entrada

La persona citada seguidament presenta la SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI.
1. DADES PERSONALS
1.1 DADES DEL SOL·LICITANT/BENEFEICIARI I ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Nom
DNI

Telèfon

C./ Pl / av.....
Localitat

Núm.

Pis

Núm.

Pis

C.P.

1.2 DADES DEL BENEFICIARI (només si no és el sol.licitant )
Nom
DNI

Telèfon

C./ Pl / av.....
Localitat

C.P.

2. ANTECEDENTS / EXPOSICIÓ DE FETS

3. SOL·LICITUD
4. DOCUMENTS APORTATS
Subvenció corresponent segons el barem de les bases aprovades per al Servei AL REVERS
d’ajut a domicili.

Lloc i data
Signatura

Passar a:

Secretaria

Serveis Socials

Marcar amb una X les caselles corresponents a la documentació que s’aporta:
 Imprès de les característiques socials, familiars, econòmiques i sanitàries del beneficiari
 Fotocòpia del DNI del beneficiari
 Certificat de convivència

 Fotocopia nòmina, pensió o subsidi d’atur de tots els membres de la unitat familiar, inclòs el
beneficiari
 Fotocòpia de la documentació acreditativa dels dipòsits bancaris de qualsevol tipus ( diners a
termini, lletres o altres actius públics, valors invertits en borsa o altres mercats o productes
financers de qualsevol tipus) de tots els membres de la unitat familiar inclòs el beneficiari
 Fotocòpia de la documentació acreditativa dels ingressos per rendiments de bens immobles
(arrendaments) de qualsevol naturalesa i de tots els membres unitat familiar inclòs el
beneficiari

 Rebut justificatiu de despeses d’habitatge : lloguers o hipoteca
 Rebuts justificatius per obres a l’habitatge només pel cas de supressió de barreres
arquitectòniques o d’aquelles necessaries per evitar la ruïna de l’immoble
 Rebut justificatiu de les despeses per vehicle en cas de necessitat pel desplaçament laboral
o pel propi treball
 Rebuts justificatius de les despeses d’aigua, llum i calefacció
 Rebuts justificatius de les despeses per odontologia i oftalmologia que estiguin exclosos del
sistema de la seguretat social
 Rebuts justificatius de les despeses per cotitzacions a la seguretat social dins el règim
d’autònoms

 Justificant de disminució:
 Certificat de reconeixement de disminució de l’ ICASS
 Resolució de la Pensió d’invalidesa de l’INSS

