Àrea de Drets Socials i
Serveis a les Persones

SOL·LICITUD DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA MUNICIPAL
Dades de la persona sol·licitant:
Document d’identitat

Nom:

Cognoms:
Adreça:
Correu electrònic:

Telèf.:

Representant o persona de referència:
Document d’identitat

Nom

Cognoms
Adreça
Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon

Vincle de relació:
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei
11/2007, de 22 de juny. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu
per SMS un número PIN que us permetrà accedir al document). Per més informació: https://seuelectronica.terrassa.cat

SOL·LICITO:
L’atorgament d’un servei d’atenció domiciliària en relació a les dades i documentació aportades, i subjecte a la
valoració per part del personal tècnic de serveis socials, per tal de gaudir del recurs més adient a les meves
necessitats.
Autoritzo que puguin ser facilitades les dades necessàries de la present tramitació a l’entitat prestadora del
servei que se m’assigni.
Càrregues familiars a efectes de determinar la bonificació de la quota a pagar:
Número de fills menors de 25 anys amb ingressos inferiors al IRSC
- Document d’identitat:

Nom i Cognoms:

- Document d’identitat:

Nom i Cognoms:

Número de fills amb discapacitat i grau superior al 33 % majors de 25 anys
- Document d’identitat

Nom i Cognoms:

- Document d’identitat:

Nom i Cognoms:

Número d'ascendents majors de 65 anys amb ingressos inferiors al IRSC
- Document d’identitat:

Nom i Cognoms:

- Document d’identitat:

Nom i Cognoms:

Reducció d’Ingressos per manteniment de la llar:
Habitatge de residència de propietat lliure d’hipoteca
Habitatge de residència de propietat amb hipoteca
Habitatge de residència de lloguer
Import lloguer o hipoteca (mensual):

Mesos:

Dades del cònjuge1:
DNI/NIE

Nom i cognoms

(1) En cas de declaració de renda conjunta o ingressos dels dos cònjuges, s’aplicarà el 50% a l’import de la reducció
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1

Dades de domiciliació bancària
IBAN
ES

1
La taxa municipal pels serveis d’atenció domiciliària està regulada en les ordenances fiscals següents: OF núm.3.16, OF núm.3.23 ,
OF núm.3.28 . Els serveis d’ajut a domicili i el d’àpats a domicili es facturen mensualment. El servei de Teleassistència es factura
trimestralment.

Signatura del sol·licitant:

Signatura de la persona de referència:

(si és el cas manifesteu el motiu de no poder signar)

Terrassa, a

A emplenar pel personal de Serveis socials
La demanda es concreta en el recurs següent:
Ajut a domicili
Àpats a domicili
Tipus dieta/textura .......................
Nombre àpats/setmana ...............
Disposa de microones ................

A emplenar pel Centre hospitalari
En cas d’alta hospitalària especifiqueu el tipus:
Convalescència
Dependència
Pal·liatius
Subaguts
Aguts

Servei de Teleassistència:
A
Tipus usuari
B
C

D’acord amb la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de
Terrassa realitzarà la consulta de les dades de renda vigents a l’Agència Tributària, i la prestació de pensions de la
Seguretat Social, per tal de resoldre la present sol·licitud. A partir dels nivells de renda obtinguts de la persona sol·licitant,
i quan la normativa ho determini, de les persones residents en el mateix domicili, es determinarà la quota a pagar dels
serveis d’atenció domiciliària atorgats.
Per manifestar la vostra oposició a la consulta de dades a altres administracions heu de marcar la següent opció i haureu
de presentar els certificats acreditatius sobre la renda i les pensions que rebeu.
M'oposo a la consulta de les meves dades a altres administracions i presento la documentació corresponent.

Protecció de Dades de caràcter personal
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats
per l’Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. L’Ajuntament de Terrassa podrà
utilitzar aquestes dades per enviar-vos informació oficial o d’interès ciutadà o qualsevol altra actuació compresa dins de
l’exercici de les funcions de l’Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa
vigent. Qualsevol altra utilització requerirà el vostre consentiment inequívoc.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com la de revocació al consentiment atorgat, en
els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament de Terrassa o a través del web municipal www.terrassa.cat
(articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)
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