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Sol·licitud d’Atenc
ció Prec
coç (fillls de 0--5 anys
s)
1.. DADES DEL
D
TITUL
LAR DE LA
A PRESTAC
CIÓ (MEMB
BRE COL·L EGIAT)
Núm.. de col·legiat ..................................
N om ........................................ ........
NIF ...................................
Prime
er cognom ................................... Segon cognom .......................................
Data de naixement ......................... .....
ça .......................................... .......................................
Adreç
Pobla
ació ........................................ P
odi Postal ...............
Província .............................. Co
Telèfo
on Particula
ar ............................... Telèfon mòbil ...................... ...............
Corre
eu electròniic ........................... ..............
Situa
ació laboral
ctiu
 En ac
 Baixa/IInvalidesa
2.. DADES DEL
D
BENEF
FICIARI/A
A (FILL/A)
No
om i cogno
oms
DNI

Data de naiixement

ual
Edat actu

12343.. DADES BANCÀRIE
B
ES
Núm.. de C/C .......................................................................
ar del comp
pte: ......................... ....................................
Titula
4.. DADES SOCIOECO
S
ONÒMIQUE
ES DEL BE
ENEFICIAR
RI/A
ESTR
RUCTURA DE L’ENTORN
N FAMILIAR
R DE CONV
VIVÈNCIA
bre de pers
sones que conviuen
c
al domicili: ................................
Nomb
Edats
s de les perrsones que conviuen a
al domicili: .............................. ............
Nivell de parentiu de les an
nteriors: .............................................................
ORTS I SER
RVEIS D’ATE
ENCIÓ SOC
CIAL I DE LA
A SALUT AM
MB ELS QU
UE COMPTA (situar cos
st
SUPO
mens
sual)





C
Cuidador no
o familiar: ................ ...................
S
Servei d’ajut a domicilii: ............ ..................
S
Serveis espe
ecialitzats a domicili: ..................
A
Altres serveis: .......................... ..................

S D’INGRES
SSOS PER PRESTACIO
P
ONS PÚBLIQ
QUES (situa
ar cost men
nsual)
FONS



D
Dependència
a: .......................... .
A
Altres: ....................................
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DADE
ES D’ALTRE
ES INTEGRA
ANTS DE L’’ENTORN DE CONVIVÈ
ÈNCIA
FAMILI
IAR 1
Nivell de parentiu amb la persona
p
ben
neficiària: ...............
.
............... .......
Edat: ...................
UACIÓ LAB
BORAL
SITU
 En actiu
ubilació
 Ju
 B
Baixa/invalid
desa
 A
Atur
 Estudiant
FAMILI
IAR 2
p
ben
neficiària: ...............
.
............... .......
Nivell de parentiu amb la persona
Edat: ......................
UACIÓ LAB
BORAL
SITU
 En actiu
ubilació
 Ju
 B
Baixa/invalid
desa
 A
Atur
 Estudiant
FAMILI
IAR 3
p
ben
neficiària: ...............
.
Nivell de parentiu amb la persona
............... .......
Edat: ......................
UACIÓ LAB
BORAL
SITU
 En actiu
ubilació
 Ju
 B
Baixa/invalid
desa
 A
Atur
 Estudiant
FAMILI
IAR 4
p
ben
neficiària: ...............
.
Nivell de parentiu amb la persona
............... .......
Edat: ......................
UACIÓ LAB
BORAL
SITU
 En actiu
ubilació
 Ju
 B
Baixa/invalid
desa
 A
Atur
 Estudiant
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5.. DEFINIC
CIÓ DE NE
ECESSITAT
TS
ultats actu
uals que presenta la persona
a beneficià
ària de l’a
ajut, defin
nint
Princiipals dificu
concrretament el
e seu esta
at actual e
en les esfe
eres següe
ents: estatt de salut i diagnòsttics
princiipals (adjun
ntar inform
me mèdic), suports soc
cials amb els
e que com
mpta o nece
essita...,en
ntre
d’altrres que es considerin
c
d’interès
d
a destacar.

6.. DEFINIC
CIÓ DE NE
ECESSITAT
TS DE L’EN
NTORN FAMILIAR DE
E CONVIV
VÈNCIA
s aspectes rellevants a destaca
ar dins l’en
ntorn familiar (presèn
ncia de perrsones grans,
Altres
infantts, familia
ars amb patologiess crònique
es...,entre d’altres). Tanmateix definir la
contrribució satisfactòria
a que supo
osaria rebre l’ajut sol·licitat.
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7.. DECLAR
RACIÓ DEL
L SOTASIG
GNAT

La Sra./EEl Sr. _________________
_____________________,, amb DNI __
__________
DECLARA
A:
Que totaa la informacció contingud
da en el pressent formulari de sol∙licittud és veraç.
ACCEPTA
A:
Totes i ccadascuna de les condiccions exposaades a contin
nuació en re
elació als Ajjuts econòmics i socials del
Program
ma de Proteccció Social per a l’exercici de l’any en curs, que es concreten een:


Es tracta de prestacions econòmiquees i socials de
e caràcter pu
untual i finaliista.



A
Aquestes preestacions no
o generen dreet.



A
Aquestes preestacions esttan sotmesees a una dispo
onibilitat pre
essupostària .



SSempre la concessió
c
de qualsevol pprestació final ha de ten
nir en comptte l’estat de
e necessitat del
ssol∙licitant en relació als seus recursoos personals i econòmicss.



ó de sol∙licituds comporrta la comprrovació de tot
t allò quee estigui rela
acionat amb
b la
La valoració
ssol∙licitud.



C
Cal tenir en compte
c
que hi ha algunees prestacion
ns sotmeses a incompatibbilitats entre
e elles, les qu
uals
ees tindran en
n compte en el procés dee valoració de
d sol∙licitudss.

ES COMP
PROMET:
A signar la documen
ntació reque
erida i compllir amb els requeriment
r
s establerts pel Program
ma de Proteccció
Social deel Col∙legi Official de Metgges de Barceelona.
SIGNATU
URA

___________________ , _______ d __________________ de 201
porta que dono
o el consentimeent per tal que
e les dades perrsonals facilitaddes siguin tracttades pel COL∙LLEGI
Aquesta sol∙licitud comp
OFICIAL DE METGES DE BARCELONA
B
(Co
oMB) amb la fi nalitat d’assesssorar‐me i tram
mitar, si s’escauu, la sol∙licitud d'ajudes socialss i/o
d l’Exercici dee les
econòmiques, de conforrmitat amb les funcions legalls i estatutàries del CoMB (Llei 7/2006, de 31 de maig, de
ns Titulades i deels Col∙legis Pro
ofessionals).
Profession
Amb aqueesta finalitat co
onsento la cessió de les mevves dades a les entitats col∙laboradores deel CoMB proveïïdores de serveis i
productes de protecció social
s
amb les que
q existeixi alggun tipus d’acord i que intervinguin en la preesent sol∙licitud
d (poden consultar‐
se a httpss://www.comb..cat/cat/salut_b
benestar/proteeccio_social/home.htm), així com
c
als organissmes oficials (A
Agència Tributàària,
Seguretat Social, altres) que
q siguin legalment exigibles .
En cas quee faciliti dades d’un
d
tercer, siggui o no beneficciari de l’ajut, manifesto
m
haverr‐lo informat prrèviament d’aq
questa comuniccació
i disposo d
de la pertinent autorització.
Les dades es conservaraan mentrestant estigui vigent la prestació so
ol∙licitada o, en tot cas, fins a lla seva resolució i, des d’aqueesta,
durant el ttermini que la legislació vigentt estableixi en ccada moment.
Puc exercir els drets d’aaccés, rectificacció, supressió, limitació i opo
osició al tractam
ment de les daades davant de
el Responsablee del
tractamen
nt: Col∙legi Oficcial de Metges de Barcelona, CIF Q 0866001
1A, Passeig Bon
nanova 47, 080017 Barcelona, per correu posstal,
email dpoo@comb.cat o a través de l’A
App MetgesBarc
rcelona. Puc, taambé, presenta
ar reclamació ddavant de l’Auttoritat Catalanaa de
Protecció de Dades.

Rev. 12/004/2018

PRO
OCEDIMEN
NT FE OP 04.2
FORM
MULARI DE
E SOL·LIC
CITUD
D’ATENC
CIÓ PRECO
OÇ (fills dee 0-5 anys)

Pàgina: 5 de 5
Data: 12
2/04/2018
Edició: 4

8.. DOCUME
ENTACIÓ QUE
Q
CAL A
APORTAR











F
Formulari de
d sol·licitud degudam
ment compliimentat.
F
Fotocòpia del
d DNI de la persona beneficiària, si en té.
F
Fotocòpia llibre de fam
mília de la p
persona beneficiària.
IInforme de
e valoració mèdic em
mès pel CDIAP, envers la necesssitat del trractament del
m
menor. Altrres informe
es tècnics q
que acreditin la situació objecte d
d’atenció.
F
Fotocòpia del
d reconeix
xement de
el certificat de discapa
acitat de la persona beneficiària,
b
, si
e
en té.
F
Fotocòpia del
d reconeix
xement de la situació de depend
dència de la
a persona beneficiària
b
, si
e
en té.
D
Declaració d’hisenda de
d l’ últim a
any, d’amb
bdós progen
nitors.
F
Factura/es del tractam
ment que re
ep la persona beneficiària.
F
Fotocòpia del
d comprov
vant banca
ari de la perrsona beneficiària.
D
Document fiscal mode
el 145 que
e s’adjunta,, complime
entat amb lles dades de
d la perso
ona
b
beneficiària
a.
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