SOL·LICITUD AJUT COVID-19

MOD. NORM: 12

SOL·LICITUD D'AJUT COVID-19
1. DADES DE L'AJUT
Import sol·licitat
2. DADES DEL/ DE LA SOL·LICITANT
Nom
Domicili

DNI

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)

Còpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar o documentació́ acreditativa de la
identitat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que
legalment el substitueixi.
Sentència de separació́ o divorci, o conveni regulador on consti pensió́ alimentària i custòdia dels fills. Si
en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació́ .
En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui afectada per algun tipus de discapacitat física,
psíquica i /o sensorial, dictamen de valoració́ del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS o òrgan o entitat que
correspongui.
En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).
Documentació́ que acrediti la situació́ perjudicial provocada pels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió́ de la situació́ de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 que dona
dret a la sol·licitud de la present prestació́ extraordinària.
Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la unitat familiar a partir del gener del 2020.
Documentació́ acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat familiar.
Contracte de lloguer de l’habitatge i rebuts dels últims dos mesos de la despesa de lloguer.
Autorització de persones físiques per a la consulta d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració
local, autonòmica, estatal i Seguretat Social) (model normalitzat núm.: 10)
Document sol·licitud d’alta de modificació de dades bancàries per als creditors-tresoreria. (Model normalitzat núm.: 6)
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Signatura del/de la sol·licitant
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