ANEXO IV

SOLICITUDE DE AXUDA NO FOGAR
Apelidos e Nome:
DNI/NIE/Pasaporte:
Enderezo:

Teléfono:

Correo electrónico:

Data de Nacemento:
Convivencia:

Tarxeta sanitaria, número e entidade:
Persoa que asina a solicitude e relación coa persoa solicitante do servizo:

Esta solicitude vai acompañada dos seguintes documentos de conformidade co
recollido na Ordenanza Reguladora do servizo público de axuda no fogar do concello
de Ferrol e Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo público
de axuda no fogar :
As solicitudes presentaranse no modelo normalizado do concello acompañando a
seguinte documentacion:
• Fotocopia do DNI/NIE da/o beneficiario/a e da persoa solicitante
• Fotocopia do libro de familia no caso de que se trate de menores de idade
• Fotocopia da tarxeta sanitaria
• Informe das condicións de saúde, facendo mención das medidas preventivas a
ter en conta, de ser o caso.
• Xustificante dos ingresos de todas as persoas residentes na mesma unidade de
convivencia. Para estes efectos considerase renta a suma de calquera das
modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de
novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas (rendimentos do
traballo, rendimentos do capital, rendimentos das actividades económicas,
ganancias e pérdidas patrimoniais, imputacións de renda que se establezan por
lei). Deberá achegar:

9 Certificado de pensión do Organismo Competente
9 Fotocopia da declaración da renda ou declaración xurada de non ter obriga de
facela
9 Certificado do Servizo público de emprego acreditativa de estar en situación de
desemprego e de percepción ou non de prestacións.
9 Xustificante das percepcións doutras prestacións sociais, de ser o caso
9 Impreso de domiciliación bancaria, de ser o caso
9 Autorización ao concello de Ferrol a solicitar da Axencia Estatal da
Administración Tributaria información de natureza tributaria
• Declaración de Patrimonio. Computarase o patrimonio neto de todas as partes
residentes na unidade de convivencia consonte as reglas de valoración
recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, e
tendo en conta as excepcións que prevé a dita lei ao respecto da vivenda
habitual. Deberá achega Declaración de Patrimonio, certificado da Consellería
de Economía e Facenda. Autorizará ao concello de Ferrol a solicitar á
Consellería de Economía e Facenda información de dita natureza.
• As persoas que teñan recoñecida unha discapacidade física, psíquica ou
sensorial presentarán o certificado do organismo público onde se recoñeza a
citada discapacidade
A maiores, se a persoa ven derivada doutro servizo público acompañará o informe
social de dito servizo.
Ferrol,
O/a solicitante do servizo

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Ferrol

